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CASINO-KURSAAL OOSTENDE 
Onder de hoge bescherming 

van Hare Majesteit Koningin 

Klisabeth 

en onder het beschermheerschap 

van het Ministerie voor 

Nationale Opvoeding en Kuituur 

AUDITORIUM 
21 u. 

VRIJDAG, 6 AUGUSTUS : 

KOMEDIE 

CHERIE NOIRE 
(Prang. Campaux) 

MARPESSA DAWN 
125 - 100 - 75 50 fr. 

ZATERDAG, 7 AUGUSTUS : 

NOORDZEEFESTIVAL 

VARIÉTÉ 

JOHNNY HALLYDAY 
SYLVIE VARTAN 

200 -175 -150 -125 fr. 

ZONDAG, 8 AUGUSTUS : 

KOMEDIE 

LA MACHINE 
A ECRIRE 

(.Tean Cocteau) 

MICHEL ETOHEVERRY 

JEAN-LOUIS JEMMA 

(Comédie Prangaise) 

ANNIE GAILLARD 

GTT.BERT GUIRAUD 

1 125 -100 - 75 - 50 fr. 

DINSDAG, 10 AUGUSTUS : 

MUZIEKKAPEL 
van de ZEEMACHT 

Dir. Kpt Guy DUYCK 

30 fr. 

WOENSDAG, 11 AUGUSTUS : 

„LA BOITE 
AUX REVES" 

(mime) 
Compagnie 

CLAUDE K I P N I S 

Israël 

100 fr. 

DONDERDAG, 12 AUGUö'l 'US: 

Ambassadeurszaal 
VIOOLRECITAL 

PIERRE 
D'ARCHAMBEAU 

100 fr. 

VRIJDAG, 13 AUGUSTUS, 

NOORDZEEFESTIVAL 

ZATERDAG, 14 AUGUSTUS, 

ZONDAG, 15 AUGUSTUS, 

CHARME VAN 
HET CHANSON • • RM • ^BS • • * m> V ^V ^ ^ r • V 

MAANDAG, 16 AUGUSTUS : 

International contest 
150 - 125 -100 - 75 fr. (per dag) 

MAANDAG, 16 AUGUSTUS : 

Ambassadeurszaal 

„GLAMOROUS 
NIGHT 

van de PERS" 
Deelname : 500 fr. 

Plaatsbespreking : 

Casino-Kursaal Oostende 

Tel. (059) 75111 

(van 10 tot 13 u. 

en van 16 to t 19 u . ) . 

NIGHT-CLUB 
„LA CHAMPAGNE" 

VAN VRIJDAG 6 AUGUSTUS 

TOT DONDERDAG 

12 AUGUSTUS, 

iedere dag va,naf 22 u. 

LES GARgONS 

DE LA RUE 
Merino Costa 
y SU orquesta 

FKANS ANDBE : piano 

The International 

Sextet 
Alberto Cortez 

Freddy Sunder — 

Hilda Anderson — 

Nicole Somers 

AMBASSADEURSZAAL 1 
MAANDAG, 9 AUGUSTUS, i 

te 21 u. : 1 

n "i" L n..ii 1 British Ba 
met 1 

MERINO COSTA 
EN ZIJN ORKEST 

en 1 

THELMA CONNOR 
Inkom : 30 fr. 1 

Konsumpties : 15 fr. 1 

(dienst inbegrepen). 1 

TENTOON
STELLINGEN 
Konferentiezaal 1 
TOi ' SEPiEIVLBER : 1 

CHINA-EXPO 
I'entoonstelling georganiseerd 1 

door de Missies van Scheut 1 

Erehal, Lees- en 1 
Montrosezaal 1 

KUNST VAN HEDEN 
IN BELGIË 

Tentoonstelling georganiseerd 1 

door het Gemeentekrediet i 

van België. (Pro Civitate). 1 

Inkomhal 1 
TOT 29 AUGUSTUS : 1 

RETROSPEKTIEVE 
ALICE FREY 

Voor alle inlichtingen : | 

Casino-Kursaal Oostende | 

Tel. : (059) 75111 1 

(6507W—4219N—5638V) 1 

WIE VAN HET 

VISSERIJBEDRIJF 

OP DE HOOGTE 

WIL BLIJVEN 

NEEMT EEN 

ABONNEMENT OP 

HET VISSERIJBLAD 
HAND 
o. V. A. VISMIJN 

REDERS en 
VISSERS, 
voor uw 1 

SOCIALE LASTEN 
en BOEKHOUDING 
wendt U in volle 1 
ver: ouwen tot de 1 
beroepsvereniging 1 

IN HAND 
OOSTENDE Tel. 721.73 

Te koop 

Goed onderhouden 
STALEN 

V I S K O T T E R 
Lang 21 meter, breed 5,40 me
ter. Inhoud 50 ton. Motor : 
INDUSTRIE 150 PK type 
3 VD 6 van 1951. 24 volt elek
triciteitsinstallatie. Bouwjaar 
van het schip 1933. 
Kompleet uitgerust voor de 
boomvisserij. 
Het geheel onder Ned. 
Scheepv. Inspektie. 
Visklaar, direkt te leveren. 
Geschikte prijs. 
Verdere inlichtingen bij : 

M. POST 
Wijk 2 - 21 URK, Holland 

(5640V) 



HET VISSERIJBLAD 
Abonnementen Binnenl. 1 i'aar 300 F - 6 maanden 150 F - 3 maanden 80 F - Buitenl 1 jaar 325 F • Holl. 1 jaar Fl. 23 

Verantwoordelijk Drukker-Uitgeefster : Simonne BOLLINNE, Vindictivelaan 22 Oostende, Tel 725.23, PCR 41 89.87 
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NR 32 

DRUKKERIJ 
Telefoon nr 777 13 

HET NUTTIG WERK VAN „ DE BOLLE # # 

W I E W I L O N S H E L P E N ? 
Vorige week hebben we kunnen 

vaststellen met hoeveel opof fenngs 
geest voorzitter substituut Opstaele 
het werk van « De Bolle » behar t i j t 
daarin zeer knap bijgestaan door 
direkteur Caesstecker van het Kon 
Werk van de « Ibis » tevens direk 
teur geworden van « De Bolle » 

Dit werk schi|nt met alleen er op 
gericht de wezen welke de vissen] 
school verlaten hebben een tehuis 
te bezorgen maar ook de longeren 
die geen tehuis hebben en die rek 
hebben naar de vissen] er in op te 
nemen 

Zo stellen we vast dat van de v |t 
jongeren die er reeds in opgenomen 
werden er vier uit instituten uit h^t 
b innenland zi]n we lke anders tot 
andere beroepen v orden opgeleid 
en die het verlangen hadden uifge 
druk t visser te worden 

Van de zes vissenjscholen we lke 
ons land telt kwamen di t jaar 
slechts 24 leerl ingen bu i ten, waar
van een leerl ing in « De Bolle » 
kwam 

De vraag stelt zich we lk enorm 
geld deze onderwi|s instel l ingen aan 
de Belgische Staat gekost hebben 

En hier zou het moeten uit zi T 
met vr i je en off iciële visseri jschoen 
we lke een jaarli jkse mi l joenenkolk 
van verspilzucht zijn voor de Staat 
en voor het bedr i j f een aaneenscha
kel ing van betwist ingen enz 

Daarenboven zou het versmelten 
van die scholen niet alleen een jaar
li jkse mil joenenbesparing dearstel 
len maar moet zulks ten goede ko 
men aan een onderwi js welke neer 
en meer technische bekwaamheid en 
op le id ing vergt met eerbied van de 
ideologische opvatt ingen van elkeen 

Onze vissersbevolking is te klein 
in getal om zes visserijscholen t= 
bekostigen Al leen een Rijksvisserij-
school te Heist Oostende en N ieuw 
poort IS er nog nodig niet daaraan 
toegevoegd het Kon Werk van cje 
ibis 

Het ware ten andere interessant 
vast te stellen hoeveel van de 24 
aspiranten de vissersschepen ?iin 
opgegaan En dit alles rieeft aan ce 
Belgische Staat dit jaar misschien 20 
mi l joen frank gekost Per leerl ing 
gezien is het enorm en is de idee 
van De Bolle > wezen vissers ot 
zi] die de vissen) w i l len gaan De 
oefenen en geen tehuis hebben, een 
idee dat alle aandacht verd ent >/oor 
de toekomst van de visserij en in t 
raam van het hu id iq bemanningste 
kort 

Waar « Het zal we l gaan » aan 

zi jn doel is tekort geschoten en het 
12 tal Spanjaarden we lke we • ler 
vor ig jaar ter visserij zagen ui tvaren 
aangewezen waren op hotels kan 
daaraan voor lop ig verholpen wor 
den in afwacht ing dat een vissers 
^ite ons toelaat huisgezinnen op hy 
qi=nische en komfcr tabele wi jze te 
huisvesten en de grote nood welke 
thans aan bemanning heerst op ci" 
wi jze op te lossen 

Wie dus het werk van « De Boile» 
steunt en leidt verdient ons ^ Ier 
medewerk ing 

ER IS NOG VEEL TE DOEN 

In afwacht ing hebben we bij hel 
bezoek aan deze instell ing kunnen 
vaststellen welk uitstekend werk 
er reeds voor de bemeubelmg var 
di t huis tot stand kwam m< ar welk 
enorm werk er nog te doen valt w I 
men voor de jonge vissers daarvan 
een tehuis maken waar ze thuis / |n 
en thuis b l i j ven , als ze uit zee k i 
men Weliswaar zi jn reeds een b "al 
slaapkamers in orde gebracht naar 
nog wachten 12 slaapkamers op 
de bemeubeler ing de bekleding 
van vloeren op het gel i jk 
vloers de inr icht ing van een o n ' 
spannincszaal leeszaal en eetzaal 
met bemeubeler ing en het nodige 
komfort zoals radio T V tafels 
zeteltjes een bi l jar t p ing pong 
enz Er waarom ook geen bar on
ze er toe te laten n pint te dr in 
ken wanneer ze zitten te lezen 
kaart te spelen of iets anders 

Dit tehuis moet benevens de ip 
voeding ook voor de gezel l igh^ io 
van deze jongelui zorgen om te v/e 
mi jden dat ze eens uit zee komend 
aangetrokken b l i jven naar nacht 
kroegen waar ze <.ich zat dr inken 
en daarna met ledige portefeu lie 
per taxi naar hun tehuis laten jo'= 
ren 

Het volstaat ook niet een b ib l io 
theek te hebben maar die moet 
kunnen voorzien worden van tech
nische en andere boeken vakt i jd 
schriften enz 

We zijn dan ook ge lukk ig te ver
nemen dat de Rederscentrale ond^r 
leiding van zijn voorzitter Mr Bau 
wens, vor ige week beslist heeft in 
dat opzicht een n ieuwe inspanning 
te doen en na reeds de som van 
150 000 fr te hebben gegeven yoor 
de bouw van dit tehuis thans '>ik 
aan zi jn beheerraad zal voorstel len 
een som van 100 000 frank te '••? 
steden aan de ui t rust ing van de o r t 
spanning-, leeszaal n eetplaats 

Ook de Kooperatieve S C A P en 
Hulp in Nood waarvan de beheer 
ders reders zijn zul len hel hunne 
bi jdragen opdat de vissers die in d t 
tehuis komen verol i jven er "en 
werke l i j k tehuis zouden vinden 

We kunnen dit enkel toejuichen 
en de hoop u i tdrukken dat anderen 
dit voorbeeld zullen volgen 

A dus zal het prachtig init iatief 
van een substituut wiens lovens 
waardige doeleinden met genoeg 
kunnen geprezen A/orden niet te 
loor gaan tengevolge van het 'e 
langzaam opbouwen van de inner 

l i jke inrichting van een instell ing d e 
zijn sociale rol slechts behoor l i jk 'a l 
kunnen vervul len als elkeen Ziin 
steentje bi jbrengt om dit doel te b-^-
reiken 

Zij die daartoe w i l len meehelpen, 
mogen zich steeds tot ons blad vven-
den om al was het maar door •^un 
kleine penning hun genegenheid 
voor het werk te betonen Met - e l 
oog hierop ontv ingen w e m de cf 
gelopen weken reeds f inant iele 
steun welke we overmaakten aan 't 
werk van « De Bolle » 

P V 

Steunüjst voor 
visserstehuis 
I I De Bolle" 

Donr de heer Vandenberghe Pros 
per we rd een akti» op touw gezet 
ten voordele van t v isserstehj <; 

De Bolle Hierna volgt dan = n 
eerste lijSt van gedane stort irg'^n 
ten bate van dit sociale werk 

Fa Leon Van Eessel 
An lwerpen 2 000 t i 

^a Vloeberghs Antoine 
Antwerpen 2 

Dhr Coer e Robert Oostende 
Fa Huysseune Zeebrugge 
Dhr Vyvey R 
Cafe Astra 
Dhr Bouff ioulx Zeise 

schroeven Antwerpen 1 
Innovation Oostende 
Dhr Demulder 
Dhr Dysennck 
Dokter Bricart Oostende 
Dhr Jos Deroose Heist 
Dhr J Praet Bredene 
Dhr Jos De Pessemier 

Oostende 
Dhr Vanroose Albert Gent 
Dhr Theunissen 

Zaltbommelschroeven 
Nederland 

Dhr L Desmidt Heist 
Dhr Waelkens Ets Vergaert 
Dhr Dedrie Louis Stene 
Dhr Lecluse (Phi l ips) 

Brussel 
Naamloos 
Dhr Mollemans R 

Stadsontvanger, Oostende 
Dhr Hf nnaert Emiel & Pieter 

Oostende 
Dhr N'-essens Oostende 
Dhr Boudolf Henr i , 

000 t 
500 t 
300 t 
100 i 
200 t 

000 f 
250 1 
250 t 
100 •' 
100 t 
100 f 
100 f 

100 t. 
100 'r 

100 t ' 
100 * 
100 f 
100 fr 

100 tr 
100 f 

100 f. 

500 t 
50 fr 

Aannemer Bouwwerken 
Oostende 2 

Agente Dens-Ocean 
Oostende 

Advokaat Heymans Oostende 
Firma Brusselle N ieuwpoor t 
Dhr Lissermeyer Anderlecht 
Dhr Bill iau Leo 

Verzeker ngskantoor, 
Bredene 

Verbond der Kust en 
Middenslagvissenj 1 

Verzekeringsmaatschappij 
Hulp in Nood Oostende 5 

S V S C A P Oostende 5 
Hotel Restaurant Windsor 

Oostende 
Dhr Declercq ""t Herseeuw 
Dokter Wostyn Brugge 
Dhr oek ie re Louis 

vishandelaar Oostende 
Kliniek Jules Wostyn 

Oostkerke 
Dhr Vanryckegem Daniel 

vishandelaar Heist 
Dhr Walter Serie Z ebrugge 
Fa Caltex Brussel 
Motorenfabr ek A B C Gent 1 

^r Hubrechtsen Roger 
El ektnciteitsonder neming 
Oostende 

Dhr Vangheluwe August 
Aannemer Bredene 1 

500 fr 

500 fr 
100 fr 
300 tr 
300 f 

500 f' 

000 f 

000 tl 
000 Ir 

500 t l 
500 r̂ 
200 f 

500 tl 

300 f-

500 f ' 
50Ü f 
500 f 
000 f 

500 t. 

000 t 

Voor lop ig totaal 29 50U *t 
Gif ten kunnen steeds gedaan «or 

den door stortingen op postrekening 
nr 4 1 8 9 87 van «Hef N i e u w s b a d 
van de Kust» of rechtstreeks i s ^ 
het wer i < De Bolle Oostende oj:, 
Dostrekenmo 99 409 



Plechtige prijsuitreiking 
in het Koninklijk Werk IBIS 

Donderdag 29 |uli jl was voor de 
jongens van de IBIS weer eens een 
grote dag , immers voor hen we rd 
het schooljaar 1964-65 met "en 
plechtige pn jsu i tde lmg afgesloten 

De school mocht zich weer eens 
verheugen in een talr i jke belang
stell ing alhoewel dit jaar minder 
personaliteiten aanwezig waren dan 
op andere jaren Het slechte weder 
en de ver lofper iode speelden hierin 
misschien wel enige parten 

Deze aanhoudende slechte weers
gesteldheid kontrasteert echter, al 
dus de heer G Svnaeve hoofdles
gever, die de plecht igheid inleidde 
met het zonnig gemoed in de harten 
der Ibisjongens en hun fami l ie bi i 
de heugl i jke gebeurtenis 

Onder de aanwezigen en sympha-
tisanten bemerkten we o m Majoor 
Burke, voorzitter van het Peterschap, 
de HH R Bauwens, beheerder van 
KW en voorzitter van de Rederscen-
trale, Ackx direkfei ' r van de \/r i je 
Visserijschool te Heist , Claeys, Bur
gemeester van Bredene A Luyens, 
Direkteur van het Loodswezen te 
Oostende , A Opstaele voorzitter 
van het visserstehuis « De Bolle » 
M Van Mol le, Beheerder sekrefaris 
van het K'W; A V/ i t tevrongel se 
kretaris van de V Z W O Rederscen-
trale, benevens natuur l i jk Direkteur 
Caestecker en beheerders van het 
KVJ IBIS 

Verder was er de scoutsleiding en 
zagen en hoorden we de jongens en 
meisjes van de Paul Harris kr ing 
die de uitslagen der leerl ingen te 
kens op lu id en sympatiek handge 
klap 'onthaalden 

Na het mleid ingswoord van de 
heer Synaeve maakte de sekretaris 
de heer M Van Molle de uitslagen 
over het afgelopen schooljaar b^ 
kend 

LAGERE AFDELING 

I e leerjaar: 

Mechele Enk 

2e leerjaar 

Moens John Debaenst Eddy, Van 
steene Valeer Deramout Roger 
Walraevens Patrick Sel Robert D= 
Duytsche Leon, Dune Jean-Paul 

3e leerjaar 

Devinck Roger Coucke Jean Van 
denkerckhove Yvan Sir Johan, Gil 
den Wi l l y Rys Joseph De Mu l Ro 
bert, Cal leeuw Polydoor, Vande Vel 
de Patrick 

4e leerjaar 

Maes Frangois A l leyn Rudy Mass 
Erwin Moens Dirk Derees Maurice 
Coulier Ghislain Tibbe Norbert S x 
Yvan, Vande Velde Ronny Sansen 
Johnny, Dehaese Luc, Sels Rene 
Vandierendonck Rene Van 3ael 
Carlo Huycke A la in , Deramout O» 
Sire Vanhauwaert Jean-Pierre 

5e leerjaar 

Gilden Yvan, Geryl Daniel Van 
hove Freddy Gerard Wi l ly Dassevil 
Ie Redgy Plaetevoet Mar io J e 
baenst Daniel Sel Francois Vande 
vplde Claude Neyts Urbain Coucke 
Christiaan Lauwereins Frangois, Van 
dierendonck Daniel Cal leeuw Lode 
Six Raoul Debuf Eddy Savels Jack/ 
Rosseel Bernard Decloedt Noel 

6e leerjaar 

Getuigschrift Lager Onderwijs 

GROTE ONDERSCHEIDING 
Vandepit te Daniel Vanhove Jean 

Mane 

ONDCRSCHEIDING 
Vanfroye Franky Tibbe John De 

rycke Jean Pierre Callier Wi l ly 

VOLDOENING 
Rosseeuw Roland Henri Jean-

Pierre Brackx Daniel, Dasse\/iile 
Wi i ly 
TECHNiSCHE AFDELING 

Voorbereidend jaar 
Zeevi^serijonderwijs 

Coulier Edwin oi l ier Valere 
Ghyoot Jean Pierre Valcke Stanislas 
A l leyn Noel Vermussche Damel 
üevinck Oscar Callebout Yvan Rau 
Arthur 

Tweede jaar Zeevisserijonderwijs 
(Scheepsjongens) 

Butterf ie ld Trevor Neyts Anare 
Jol ly Yvan Vansteen» Llrbain Valc
ke Walter Derees Freddy 

Derde jaar Zeevisserijonderwijs 

Kramer A l f red Demeester Henri 
Decloedt Robert Eyland Daniël 

Behaalden het certificaat van 
scheepsleerjongen , 

GROTE ONDERSCHEIDING 
Butterf ield Trevor, Neyts Andre 

ONDERSCHEIDING 
Jolly Yvan 

VOLDOENING 
Vansteene Urbain 

Behaalden het diploma van 
aspirant-schipper ter visserij : 

ONDERSCHEIDING 
Kramer A l f red Demeester Henri 

Decloedt Robert 

VOLDOENING 
Eyland Daniël 

BIJZONDERE EREPRIJZEN 

Erep ijzen geschonken door het Ge
meentebestuur van Bredene voor de 
hoogste kwotering voor gedrag en 
stiptheid 

Mechele Ene Moens John Dera
mout Roger Vandevelde Patrick De 
mul Robert, Devinck Roger Coulier 
Ghislam Huycke Alain Geryl Da 
nel Gi lden Yvan, Derycke Jean 
Pierre Van Troye Frank 

Ereprijs geschonken door >^evrouw 
Fonteyne, Direktrice van de Rijks 
middelbare school te Bredene voor 
de hoogste kwotering in Neder.ands. 

Vandepitte Damel 

Ereprijzen geschonken door het 
K.W iBIS voor de hoogste kwotering 
in de voorbereidende zeevisserij
vakken 

Vanhove Freddy Vanhove Jean 
Marie 

Ereprijzen geschonken door het 
« peterschap Majoor Fossaert van de 
Weren en Pupillen van de Zee » 

/lechele Ene Moens John Dt 
baenst Eddy Devinck Roger Cou-ke 
Jean Maes Francois A l leyn Rudy 
Gi lden Yvan Geryl L^aniel, Vande 
pi t te Daniel Vanhove Jean Ma-'e 
Coulier Edwin, Rollier Valere But 
ter f ie ld Trevor Neyts André Kra 
mer A l f red Demeester Henri 

Ereprijzen geschonken dooi E H 
lATRUWE ieraar godsdienst. 

Al leyn Noel Butterf ie ld Trevor 

Ereprijs wijlen Commander GADE. 

Kramer Alfred 

Ereprijzen geschonken door dhr R 
VANHOOREN leraar fysica en .no 
torenleer 

Rollier Valere Butterf ie ld Trevor 
Demeester Henri 

Erepr'jzen geschonken door het Ge 
meentebestuur van iredene aan d r e 
leeili i i jen van de Zeevisserijafdeling 
met grote verdienste 

Ghyoot Jean Pierre Butterf ie ld 
fre Demeester Henri 

Ereprijzen geschonken door het Ge 
meentebestuur van Bredene aan dn 
scheepsjongen (2e jaar ZVO) en ot 
aspirant ichipper (3e jaar ZVO) infl 
de Hoogste kwo'ering voor wiskun
de 

But 'er f ie ld Trevor Kramer A l f red 

Ereprijzen geschonken door hef O ' 
meentebestuur van Bredene aan dt 
afgestudeerde leerlingen van oe 
Zeevisserijafdelmg die nel goed j e 
volg een eksamen op de Zeevaart
school af egden en ter visserij aan 
monsterden. 

Kramer A l f red Demeester Henri 
Deckedt Robert Ey l j nd Damel, lol 
ly Yvan 

Ereprijzen geschonken door de 
V.Z W O. « ZEEJEUGD .. Oostende. 

1) Vakboeken en ui t rust ing ter 
waarde van 2 000 fr aan de leerl ing 
die op het eksamen van aspirant 
schipper ter Zeevaartschool de hoog 
ste kwoter ing behaalde in de naut i
sche va'^i'en 

Kramer A l f red 
2) Vakboeken e ui t rust ing 'e 

waarde van 1 500 fr aan de leerl ing 
die op het eksamer >/an aspira it-
schipper ter Zeevaartschool de hoog 
ste Kvo tennq beha i de m fysica «•• 
motoreneer 

Demeester Henri 
3) U i t r j s t ing ter waarde van 1 I DC 

fr aan de l ee r i ng met de beste re 
sulfaten in handenarbeid en prakt i jk 
en l i e tevens sociaal ge?ien hiervoor 
het lest in aanmerkinc komt 

Decloedt Robert 
Ereprijzen geschonken door V.O.L. 
Z.O. (Vareniging van Oud-Leerlin-
gen der Zeevaartschool van Oosten
de) aan de .eerlingen van het I e en 
2e jaar Zeevisserij die de hoogste 
kwotering behaalden in praktijk 

Coulier Edwin Butterf ie ld Trevor 

Ereprijzen geschonken door de 
V Z.W O « REDERSCENTRALE», Oos
tende aan de afgestudjerde leerlin
gen die met goed gpvo g de eksa-
mens van aspirant schipper ter vis
serij "^n/of scheepsleerjongen afleg
den. 

Iwee waardebons ten bedrage 
van 1 OÜO fr elk te valoriseren 
respektieveli |k na een en na twee 
jaar ef fekt iove vaart in Je Belgis..he 
zeevisserij worden toegekem aan 

Kramer A l f red Demeestei Henri 
Decloedt Robert Eyland Domei Joily 
Yvan 

Na de pri jsuitreik ng nam Direk
teur Caestecker het woord Hij dank 
te vooreerst de talr i jke opkomst n 
aanwezigheid die aldus spreker m t 
alleen het bewi js is van waardevol 
Ie sympathie maar een aanwezig 
heid die tevens een ti l le goedkeu 
ring inhi.udt en een aansporing be 
teken-* om het op de tt I nog toe g -
volgde koers te houden — «Steady» 
zo en recht door zee 

Belangrijkst b l i j f t in een school 
steeds het onderwi js en de cpvoe 
d ing de kiei en de spanten langs-
scheepse en dwarsscheepse verban 
den die de basisstruktuur vormen 
van een hecht en degeli jk geheel 

Zowel voor wat het lager als vat 
het technisch zeevisseri jonderwijs 
bet 'e f t bestempelt spreker de r ° 
sultafen als zeer bevredigend 

Hi| houdt er daarom aan de leer
l ingen van harte te fel ici teren 

Intussen zullen 6 afgestudeerden 
de school verlaten om zich ter i^e 
visserij te begeven Een mooi rt=sul 
taat Vermits de resultaten de vrucht 
zijn van een jans jaar gezamelijKe 
inspanningen wenst spreker het o i 
derwi jzend personeel en de leraars 
geluk met de bekomen eindresult3 
ten hierbi j evenmin de andere leden 
va het schoclpersoneel verge 

tend die alle — A/eliswaar elk jp 
zijn eigen terrein rraar uiteindej jk 
vooi eenzelfde doel - hun steentje 
hebben bi jgedragen en bijgev;>lg 
allen deel ui tmaken van het raaer 
werk dat gedurende een vol school 
laar onder stoom wurd t gezet 

(Vervolg bladz. 11) 
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Een nieuwe kotter 

Deze kotter kreeg de naapi 
"Fischereidirektor Meinken". Het 
is de eerste Duitse kotter die 
zodanig werd uitgerust, dat de 
gevangen vis onmiddellijk 
aan boord zelf in kisten l<an 
worden verpakt. Anders gezegd: 
de haring wordt verkopens-
klaar aan wal gebracht. 
Ziehier wat kapitein Lohse zelf 
vertelt: Wat in de ombouw van 
het schip een vooraanstaande rol 

heeft gespeeld, is de nieuwe 
installatie van de Mercedes-Benz 
Dieselmotor* MB 846 Ab.die 
een vermogen ontwikkeld van 
320 pk bij 1500 o/min. Deze 
installatie vergt een minimum aan 
plaatsruimte en is bovendien 
gering van gewicht, zodat het ver
mogen verhoogd werd in 
verhouding tot het volume en het 
opslagruim voor de vis met 
85 m^ kon worden vergroot. 

§ 

Mercedes-Benz motoren * Het loont werkelijk de moeite eens 
nadere inlichtingen te nemen over het 
fabrikatieprogramma van de Mercedes-
Benz motoren met een vermogen 
van 20 tot 675 pk. Wendt U daartoe 
schriftelijk tot de algemene vertegen
woordiger in uw land of tot de 
Daimler-Benz AG, Stuttgart-Unterturkheim, 
Verkauf Motoren/Export. 

(5556V) 
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OOSTENDSE MARKT 
In d« opgegeven marktpriizen Is 

d * taks aan de bron van 9 % niet 

begrepen. Ook betreft het onge

kopte en ongereinigde vis. Gelieve 

hiermede rekening te houden bij 

het vergelijken van de prijzen. 

• O — 

MAANDAG 

MATIGE AANVOER 

Enigszins onverwacht was het fei t 
dat slechts 11 schepen de vissers-
haven aandeden waaronder slechts 
1 IJslander daar waar er toch 7 op 
de verwachtingen voerkwamen 

Dit bracht natuur l i jk met zich mee 
dat de aanvoer dan ook slechts aan 
de matige kant bleef De helf t daar
van nam de enige IJslander dan nog 
voor zi jn rekening 

Met de aanvoer van tong was het 
ook nu weer zeer triestig ges te ld , 
slechts 3 000 kg werden aangevoerd 

terwi | l er bovendien van een kreef-
tenmarkt nauwel i jks sprake was 

Ook over de kwal iet i t kon aen 
en ander gezegd worden en di t - ra t 
alleen over deze van de IJslandse 
vangst, die voor meer dan de hel f t 
uit minderwaardige vis bestond, 
maar ook over sommige Kanaal
vangsten 

Dit euvel echter ten spi j t w e r d 
toch weer biezonder vlot verkocht 
Sommige sorteringen kaapten p r i j 
zen weg die bezwaar l i jk als zomers 
aanzien konden wo rden , en dit was 
niet enkel het geval voor tong en 
andere rare vis 

GROTE BELANGSTELLING VOOR 
IJSLANDSE AANVOER 

Zoals gezegd stond de O 317 
gans alleen om voor een aanvoer 
van IJsland te zorgen Dit vaar tu ig 
loste om en rond de 1750 bennen 
VIS, voor meer dan de hel f t uit rode 
poon Het was juist deze aanvoer 
van rode poon die nog het best 

voorkomen had, want vergeleken 
met het andere gecteelte was de 
kwal i te i t van die soort pr ima 

Hoe paradoksaal het ook moge 
k l inken, het waren juist die soorten 
die op meer dan middelmat ige pr i j 
zen onthaald werden Zo g ing de 
parti j grote koolvis tegen 11 20 fr 
per kg van de hand en w e r d voor 
de grote sortering kabel jauw meer 
dan 14 fr btaald terwi j l gul 8 è 9 
f r opbracht 

Verder bracht b lauwe leng om en 
rond de 10 fr op Wit te leng daaren
tegen was eerder goedkoop evenals 
kleinere koolvis Beide soorten 
brachten slechts de opvangpri|S op 
Dit was geenszins het geval voor 
schelvis zeewol f steenschol en an
dere zeldzamere soorten die allen 
f l inke noteringen toegewezen Kre
gen 

Bleef dan nog de aanvoer \/an 
kl ipvis, die slechts een zeer middel 
matige pri js opbracht voor de gro
te sortering betaalde men 7 2 è 8 6 
fr terwi j l men voor de kleine soort 
5 f r bood 

3/4 tongen — 3/4 sole 
Tongen, grote — Sole, grosse 
Bloktongen — So'e moyenne 
Voor kleine — Petite 
Kleine — Toute petite 
Tarbot, groot — Turbot, gros 
Middel — Moyenne 
Kleinp — Petite 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Schol — Plie 
Grote lek — Grosse 
Kleine lek — Petite 
lek 3e slag — 3e sorte 
Platjes — Toute petite 
Schelvis, grote — Aiglefin, gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Heek, grote — Merlu gros 
Middel ^ Moyen 
Kleine — Petit 
Rog — Raie 
Rode poon — Perion 
Grauwe poon — Grondin 
Kabeljauw — Cabillaud 
Gullen — Petit cabiUlaud 
Hozemondhamme — Baudroie 
Wijting — Merlan 
Schar — Limande 
Steenschol — Sole limande 
Zeehaai — AiguiUat 
Hondshaai — Rousette 
Arend (Pieterman) — Gr vive 
Makreel — Maquereau 
Horsmakreel — Saurel 
Rode knorhaan 
Keilrog — Raie radiee 
Zeekreeft — Langoustine 
Schaat — Flotte 

Zeebaars (klipv ) — Aigle de Nor 
Lom — Brosme 
Kongeraal — Congre 
Leng — Lingue 
Schartong — Cardine 
Volle haring — Hareng 
IJle haring — Hareng guai 
Haringshaai — Latour 
Steenholk — Tacaud 
Heilbot — Fletan 
Koolvis — Colm 
Steur — Esturgeon 
Zeewolf — Loup de Mer 
Pollak — Lieu Jaune 
Zonnevis — St -Pierre 
Koningsvis 
Hondstong — Plie cynoflosie 

MARKTBERICHTEN OOSTENDE 
30-7-186S 2-8-1965 3-8-1965 4 8-1965 

83 60 95 80 84 —96 — 85 60-104 — 
99 80-104 20 98 40 104 40 109 80 117 — 

103 •—105 60 100 60-110 60 l i l — 1 2 0 — 
100 20-104 40 103 4-112— 111—113 60 
79 60 81 40 79 40-101 — 71 80 77 — 

66— 60—69 40 66 60-76— 70—82 40 
50— 48—53 60 5 1 ^ 5 8 — 50—65 — 

20 60 
17 — 
7 — 

5 — 

12 —21 — 
6 — 7 60 

4 40- 6 — 

29—46 — 
16 — 

12—14 — 
17—17 80 
20—21 — 
11—18 40 
4 60-10 — 
19—20 — 
10—14 — 
4 60- 8 60 
36 ̂ 3 7 — 
26 — 3 0 — 
8 — 1 1 — 
9 — 1 3 60 

3 60- 4 — 
14—31 — 
5 40-12 — 
23 — 4 4 — 
6 20-10 — 

16 — ? 6 60 
11 60-12 — 
640-12 — 

3 60 13 — 
19 — 2 4 60 

7—10 — 

7—13 40 

3 — 3 40 

17—33 — 

17 40 
20 — 

19 40-21 20 
5 40- 5 60 
26 — 
1 1 — 1 8 — 
5 — 7 80 
36 80-39 — 
2 0 — 2 6 80 
7 — 1 2 — 
7—19 — 

14—28 60 
5—17 — 
28 40 44 80 
4 — 7 — 

8 — 2 5 60 

3 60-15 — 

26—41 — 
1 4 — 2 0 -

5—18 — 

3 80- 5 40 

9 — 1 4 80 

•• 

22 40 23 40 
22 — 2 2 60 
6 40-11 — 

8 — 
35 — 
26 — 2 8 60 
12 — 
11 — 2 4 — 

4 — 5 20 
27 — 3 4 — 
6 — 2 2 60 
36 — 4 2 — 
3 20- 7 — 
5 — 1 0 — 
1 0 — 3 3 — 
12 60-13 — 
6 60-11 20 

7 20- 8 — 

1120 30 — 
29 20 

5 - 1 4 -
8 — 1 0 20 

2 60- 3 — 
54 — 

6 — 1 5 — 

Al bi j al kon van deze verkoop 
niet gezegd worden dat het een te
genvaller w e r d de 721 000 fr die de 
O 317 besomde was eerder onver
wacht 

KANAAL 
ZEER HOGE TONGPRIJZEN 

De 6 Kanaalders zorgden voor na
genoeg 1000 bennen vis Aanvoer 
die zeer gevarieerd was maar soms 
wel wat te wensen over l iet qua 
verzorging Naast deze vis w e r d ook 
nog voor 2500 a 3000 kg tong ge
zorgd 

Een soort die we l biezonder ge
vraagd bleek, want er werden fa 
meuze pri jzen voor betaald De lap
pen en de grote soort brachten 84 
a 96 fr op per kg Voor dr iekwar t -
pn b'c tong werd zo maar eventjes 
103 a 105 fr betaald Ook de voor 
kleine soort g ing tegen meer dan 
103 fr van de hand te rw i j l jammer 
genoeg de kleine sortering direkt 
veel minder opbracht Hier had men 
er iets meer dan 80 fr voor over 

Andere zeer gevraagde soorten 
waren de rare waaronder tarbot na
tuur l i j k de meeste aandacht opeiste 
Ook staartvis was verre van goed
koop 'e rw i j l mco e me d en tong 
schar (steenschol) bepaald duur aan 
de man gebracht werden 

Zeer v lot geschiedde ook de ver
koop van platvis en ronde vis Eerst
genoemde soort bracht 17 a 22 f r 
op terwi j l ook kabel jauw tegen 
meer dan 20 fr verkocht w e r d ook 
grote schelvis haalde om en rond de 
20 fr Zelfs voor kleine schelvissla
gen betaalde men nog meer dan 12 
f r Onder de rogsoorten vielen na
tuur l i j k de zeer ger inge hoeveelhe
den kei l rog op door hun prijs die 
meer dan 20 fr bedroeg te rw i j l de 
andere sortering van klem tot groot, 
tegen S a 15 f r opgekocht werden 

Ook sommige kleine soorten wa
ren gevraagd In het biezonder dan 
haai, zeehond en kleine gul Zelfs 
w i j t i ng was niet meer zo goedkoop 

Dit echter ten spijt b leven de 
meeste opbrengsten boven de m i d 
delmaat Zeker dan voor de Z 509 
die iedereen overklaste dank zij de 
longenvangst vooral en 211000 fr 
besomde terwi j l ook de O 309 het 
er voor de eerste reis ver van slecht 
afbracht Er w e r d immers 153 000 f ' 
besomd 

NOORD, WEST EN KREEFTENPUT 
ZEER VLOTTE PRIJZEN 

De 2 schepen van de Noord, 1 
van de West en 1 van de Kreeften-
put waren misschien we l de ge luk
kigste verkopers van deze markt 
De meeste van de door hen aange
voerde soorten gingen zeer v lo t van 
de hand 

In het biezonder dan de ronde 
soorten Voor kabel jauw w e r d im
mers 20 a 25 fr betaald Voor grote 
gu l 12 a 17 fr terwi j l de kleine g u l -
sorteringen tegen meer dan 8 f r ver
kocht werden Schelvis was evenmin 
goedkoop De grotere slagen brach
ten 14 a 20 f r op De kleinere sla
gen de zogenaamde totten brachten 
slechts de opvangpr i js op 



EN VISMIJNECHO'S 
Een ander gevraagd produkt was 

bl i jkbaar platvis. Voor d ie soort nad 
men immers 16 a 22 fr over. Tong-
schar g ing tegen 21 a 27 fr van de 
hand. Een goede middelmat ige pri js 
dus. 

Bleven dan nog de rare en zeld
zame soorten, tarbot, staartvis en 
schaat, die zich geen van allen liet 
pramen. Evenmin t rouwens als een 
part i j zeehaai, die 11,6 a 12 fr op
bracht. 

HEKKOTTERS 
van de Sande 

(5043V) 

Van de kleine vis waren zoals ge
zegd gulsorter ingen het populairst. 
Ook w i j t i ng ging goed van de hand. 
Platjes, zeehond en kleine haai b le
ken eveneens zeer gegeerd. 

Dat deze verkoop alleszins verre 
van slecht was bewezen trouwens 
de resultaten. Vooral dan deze van 
de Noord. Want de 0,82 en de 
0.254 lukten respektievel i jk 137.000 
en 1153.000 fr. Wat stukken beter 
was dan de opbrengsten die voor 
het ogenbl ik in Engeland gelukt 
worden . 

DINSDAG : 

HOEGENAAMD GEEN 
ZOMERPRIJZEN 

Deze week lag het zwaartepunt 
van de verkoop bepaald op de 
dinsdagmarkt. Niet dat de opkomst 
zo geweld ig groot was, want er 
verschenen slechts 14 vaartuigen 
ter afslag. Wel omdat de aanvoer 
deze van maandag verre overtrof. 

Deze 14 vaartuigen zorgden er 
samen voor öat er meer dan 5000 
bennen vis gepresenteerd werden. 
Dat er bovendien en dit was reeds 
lang geleden, jets meer dan 5000 
kg tong te koop aangeboden wer

den. En dat de 'kreeftenkopers een 
keus konden doen uit 12.000 kg 
aangevoerde kreeftjes. 

En namen de 5 opgekomen Us-
landers weer eens het leeuwenaan
deel van de aangevoerde vis voor 
hun rekening, dan toch diende ge
zegd dat deze markt redeli jk geva
rieerd was. 

Terwij l er nu cp de kwal i te i t niet 
de minste ongunst ige opmerk ing 
gemaakt kon worden . Nu was de 
ganse IJslandse aanvoer zeer ver
zorgd. 

Bleef dan nog de verkoop, w e l 
ke over het algemeen een zeer vlot 
ver loop kende. Slechts luttele soor
ten werden zeer goedkoop van de 
hand gedaan. Vele anderen daaren
tegen haalden, de periode van het 
jaar in aanmerking genomen wer-
ook ettel i jke mooie resultaten op
getekend konden worden. 

GROTE BELANGSTELLING VOOR 
IJSLANDSE KABELJAUW 
EN SCHELVIS 

De 5 aangekondigde IJslanders 

waren allen present op deze dins
dagmarkt. Daardoor we rd deze 
maarkt voorzien van meer dan 3500 
bennen vis en van ongeveer 17500 
kg IJslandse kreeftjes. Al les van een 
meer dan degel i jke hoedanigheid. 

Terwij l deze visaanvoer boven
dien een ruim assortiment ten toon 
spreide. Ook al was rode poon ook 
nu weer de meest geziene variëteit 
öaarnaast zag men tevens f l inke 
hoeveelheden kabel jauw, schelvis, 
kcolvis en leng. Tevens was er hoe
genaamd geen gebrek aan hei lbot 
en staartvis. 

En toch kon zulks niet beletten 
dat over het algemeen zeer mooie 
pr i jzen betaald werden , ui tgezon
derd dan voor rode poon, waarvoor 
amper meer dan de opvangpr i js 
geboden wend. Zegge 4,4 a 7,2 f r 

S C H E E P S W E R F 
Fa Gebr. van de Sande 

Braskens — T e l . 01172 - 765 
(5043V) 

per kg. Middelmat ig ook bleef de 
pri is van de gulscr ter ingen. Die 6 
a 9,6 f r opbrachten. Ook wi t te leng 
en diverse soorten kleine vis b le
ven goedkoop. 

Wat echter op meer dan over tu i -
fuigende wi jze goedgemaakt we rd 
door de noter ingen van de andere 
soorten. Zeker dan door deze van 
de f i j ne ie soorten. Zoals b i jvoor
beeld waargenomen bi j de verkoop 
van kreeftjes, waarvoor ongeveer 
20 h 53 fr per kg betaald werd . Ook 
hei lbot was verre van goedkoop. 
Hiervoor bood men tussen 34 en 
6' ' f r per kg. Staartvis bracht 30 a 
42 fr op. En voor schaat we rd meer 
dan 20 fr betaald. 

Zeer grcot ook bleek de vraag 
naar kabel jauw, vermits voor de 
grote niet minder dan 15 a 22 f r 
geboden we rd . Schelvis moest hier
voor niet veel onder doen. Bij de 
verkoop van de grote slagen sloeg 
men toe tussen 16 en 19,6 fr ter
wi j l de middelslagen 12 a 15 fr 
opbrachten. 

Vermeldenswaard was ook dat de 
uitvoer steeds belang stelde in g'-c-
te koolvis. Deze kategorie kopers 
betaalde er 10,8 tot 12 fr voor. Ver
der werden ook meer dan midde l 
matige pri jzen betaald voor zee
wol f , hondstong en b lauwe leng. 

Het gevolg van dit alles was dat 
de meeste vaartuigen reizen lukten 
die boven de verwacht ingen lagen. 
En dit was zeker het geval waar 
het de 0.318 betref die met 470.000 
fr de grens van het rendabele ze
ker ver overschreed. Ook de 0 .282 
en de 0.269 kregen geen reden tot 
klagen, terwi j l de besommingen van 
de 0.80 en de 0.108 daarentegen 
teneden de middelmaat bleven. 

K A N A A L : 
TONG IN BRANDPUNT 
CER BELANGSTELLING 

Van de 6 opgekomen Kanaalders 
waren er 4 die naast vis ook voor 
wat tong zorgden. Hun vangsten 
waren begrepen tusseu 750 kg en 

2000 kf, waardoor er nu toch on
geveer in totaal 5.250 kg van die 
sccrt te koop aangeboden werd . 
Twee vaartuigen sprongen i n dit 
verband biezonder in het oog. Het 
waren de Z.465 en de Z.597, die 
respektieveli jk ongeveer 1500 en 
2.000 kg tong losten. Een prestatie 
die hen de laatste weken niemand 
voordeed. 

En deze vaartuigen t ro f fen het 
nog biezonder goed. Want 4 van de 
tongsorteringen waren werke l i j k 
peperduur. Dit waren de grote, die 
94 a 95 fr opbrachten, dr iekwart 
tong waarvoor men 100 a 103 fr 
betaalde en bloks en vcorkle ine. 
Laatste soorten werden tegen zo 
maar eventjes 101 a 112 fr opge
kocht. Minder duur waren de lap
pen en de kleine waarvoor men 80 
a 85 fr bood terwi j l de slips enigs
zins voor de wanklank zorgden, 
gezien voor deze allerkleinste sor
ter ing slechts 50 fr betaald werd . 

Wat vis betrof, waarvan onge
veer 1000 bennen aangevoerd wer
den, zag men dat de zeldzame 
soorten natuur l i jk het duurst wa -

KOTTERS 
van de Sande 

(5043V) 

ren. Daarna kwam kabel jauw Een 
soort waarvan de pri js opl iep tot 
meer dan 25 fr. Gul daarentegen 
bleef eerder goedkoop. Wat niet 
gezegd ken worden van schelvis, 
waarvan de grootste slagen meer 
dan 20 fr opbrachten. Wat t rou
wens ook het geval was voor de 
verschil lende platvis-sorteringen. 

Duurder dan gisteren werd ook 
rog van de hand gedaan. Nu 
schommelden de pri jzen tussen 10 
en 19 fr. Van deze visgrond wer
den ook kreeftjes aangevoerd, van 
een veel kleiner slag dan deze van 
IJsland Wat t rouwens goed merk
baar was aan de pri jzen Voor de 
qrote sortering betaalde men 32 a 
40 fr en voor de kleine tussen 16 
en 22 fr. 

Werden zeer goedkoop verkocht, 
schotse schol, lot ten, w i j t i ng , rood 
baard en verschil lende soorten 
kleine vis. 

Het minst hinder hiervan onder
vonden natuurl i jk de twee vaartu i 
gen met de mooiste tongvangsten. 
Die ook de mooiste reizen lukten, 
want voor de Z.465 en de Z.597 
wend respektievel i jk 202.000 fr en 
280 000 f r opgetekend. Vooral de 
laatste opbrengst sprong biezonder 
in de ki jker. Ze deed met weemoed 
terugdenken aan de resultaten die 
vcor een paar maanden regelmatig 
door de Kanaalders gelukt werden. 

NOORD. WEST EN KREEFTENPUT 

Van deze visgronden, waarvan 
elk 1 schip kwam verkopen, wer
den al te samen niet eens 400 ben
nen gebracht, waarvan een groot 
gedeelte, dit door toedoen van het 
Noord-schip, dan nog een groot ge

deelte met kleine vis gevu ld w a 
ren. 

Kleine vis die ook nu bl i jkbaar 
niet gew i ld was. In het biezcnder 
dan de totten die meestal door de 
Rederscentrale opgevangen dienden 
te worden terwi j l kleine gul ook 
merkel i jk goedkoper verkocht we rd . 

Dit was echter geenszins het ge
val waar het grote soorten betrof, 
want hier wenden zeer mooie p r i j 
zen genoteerd voer kabel jauw, gro
te gu l , platvis, steenschol, schaat, 
grote schelvis en zelfs voor rog, 
terwi j l tarbot en grote staartvis be
paald zeer duur waren. Ook de 
kreeftjes van de 0.191 werden eer
der duur verkocht. 

De kleinere vangsten zorgden er 
echter voor dat de resultaten veel 
lager kwamen te l iggen dan maan
dag. Nu overtrof de besomming 
van de O.301 amper de 100.000 fr. 

WOENSDAG : 

ZEER MOOIE PRIJZEN 

Zoals verwacht was het zeer kalm 
op aanvoergebied in de Oostendse 
vismijn. Slechts 7 vaartu igen, die 
toch 4 visgronden ver tegenwoord ig
den, verkochten hun vangsten. Er 
voor zorgend dat ongeveer 1.000 
bennen vis, 1.500 kg tong , 6.000 
kg kreeftjes, 650 bennen haring en 
100 bennen makreel te verkr i jgen 
waren. Zcals men zag was er dus 
van alles wat. En dit alles was bo
vendien van ui tmuntende kwal i te i t . 

En g ing tegen zeer vlotte pr i jzen 
van de hand. In het biezonder dan 
de tongsorter ing waarvan 4 sorte
ringen tegen 103 a 114 fr verkocht 
werden. Teweten de grote, dr ie-
kwarters, bloks en voonkleine, ter
w i j l de lappen nu meer dan 90 f r 
opbrachten. Wat betekende dat er 
daardoor een grote kloof geslagen 
werd met c'e pri js van kleine en 
hele kleine tong Die respektieveli jk 
slechts 70 en 46 fr per kg opbrach
ten 

Zeer in de ki jker l iepen ook de 
pri jzen van andere zeldzamere 
soorten. In het biezonder dan deze 
van hei lbot en tarbot. Grote staart
vis was evenmin goedkoop. Kreef
tjes evenwel dienden wat veld pri js 
te geven. Waarschi jnl i jk een gevolg 
van het fei t dat de aangevoerde 
hoeveelheid van een eerder klein 
slag was. 

Bij de meer gewone vissoorten 
zaq men direkt dat er een gewe l 
dige vraag bestond voor kabel jauw. 
Voor de IJslandse soort betaalde 
men imm.ers 25 fr terwi j l de soort
genoten van andere visgronden niet 
veel minder dan 30 fr per kg op
brachten. Meegaande boekten ook 
de diverse gulsorter ingen enorme 
winst. Wat oök voor een andere 
soort het geval was nameli jk voor 
de rog, waarvan de grote soort nu 
een prijs haalde die opl iep tot 28 
fr. Terwi j l de kleinere sorteringen 
meer dan 12 fr opbrachten. 

Biezonder vlot we rd ook schelvis 
verkodht. Voor die soort schommel
de de pri js tussen 14 en 23 fr per 
kg. Platvis, steenschol, zeewolf en 
sdhaat werd er evenmin goedkoper 
op. Terwij l haai, w i j t i ng , zeehond. 

— 5 — 



GEHOORD en 
GEZIEN In de vismijn 

platjes en andere kleine vis even
eens een zeer ruime belangstell ing 
opwekten. 

Bleef dan nog de har ing- en ma
kreel verkoop. Die al een even 
gunstig ver loop kende als het voor
gaande. Want men zette de har ing
verkoop in aan 8 fr. En deze pri js 
rees gestadig. Om aan het slot iets 
meer dan 10 fr te gaan. Dit terwi j l 
de makreel-vangst tegen iets meer 
dan 7 f r aan de man werd ge
bracht. 

Dat algemeen nezien deze ver
kop een suksesrijk ver loop kende 

werd op overtuigende wi jze geï l 
lustreerd door de behaalde op
brengsten zoals door de 437.000 f r 
d ie de IJslandse vangst van de 
Z.572 opbracht. Ook doordat de 
har ing- en makreelvangst van de 
O.202 met 353 000 fr beloond we rd 
en doordat de 0 .38 met een eer
der kleine vis- en tongenvangst nog 
183.000 fr besomde. Dit om de 
vcornaamsfe te noemen. 

F I R M A 

R. Huysseune 
Z E E B R U G G E 
Export Import 

TELEFOON 
Privé : 540 06 
Magazijn : 541 42 

Vis & garnalen 
in 't groot 

Spsecialiteit van verse 
G E P E L D E garnalen 

T h n i s b e s t e l l i n g 
i n d e g r o t e e e n t r a 

V e r z e n d i n g 
in gans het land 

(2182V) 

BERICHTEN VAN DE 
REDERSCENTRALE 

Verkoop op 16-8 o.s. 

De wettelijke feestdag 15-8-1965 
valt op een zondag. BIJ ontstentenis 
van een paritaire overeenkomst valt 
de kompensatiedag In principe op 
16-8, zodat deze dag normaal niet 
zou verkocht worden. 

Opdat het marktverloop zijn nor
male gang zou hebben werd In over
leg tussen Rederscentrale en het 
Verbond der Vlsgroothandelaar-Vls-
verzenders van de Kust in overeen
komst met de onderscheidene stads
besturen van de kustvlsmljnen be
sloten toch op 16-8-1965 te verkopen. 
De stadsbesturen gaven desbetref
fend hun akkoord. 

Al de dagen van de week, volgend 
op 15-8, wordt dus normaal ver
kocht, met uitzondering vanzelf
sprekend, voor wat de zaterdag be
treft. 

J. Van Broedk, Sekretaris. 

MAIDENTRIP V A N DE O.309 

Maandag was het dan de beurt 
aan de 0.309 om zi jn eerste reis te 
besluiten en voor de eerste keer te 
Oostende te komen verkopen. Het 
werd geen topreis maar het werd 
toch een bevredigende uitslag : 
153 330 fr. A l leen de Z.509 deed 
het maandag beter en dit is reeds 
een zekere referentie 

Bovendien is het we l voopdelig-er 
wanneer men een eerste reis kan 
beginnen ti jdens de winterper iode 
wanneer de pri jzen beter zi jn. O n 
dertussen wensen we de O.309 van 
reder Louis Decreton verder behou
den vaart, lonende vangsten en 
renderende uitslagen. 

D!T KEER MINDER GARNAAL 

Het bar slechte weer t i jdens de 
voorb i je ju l imaand was alleszins 
van grote invloed op de resultaten 
bereikt dcor de kustvissers in het 
algemeen, door de garnaalvissers 
in het biezonder. De aanvoer van 
garnaal daalde t i jdens de voorbi je 
ju l imaand immers met ongeveer 
1000 kg ten opzidhte van dezelfde 
maand vor ig jaar. De veel betere 
pri js maakte echter het verl ies weer 
goed vermits een opbrengst werd 
bereikt die 80.000 fr hoger lag dan 
in jul i 1964. Voor de verbru iker zal 
het minder prett ig geweest zijn ver . 
mits ze heel wat meer moesten be
ta len. Dit jaar schijnt ook de over
v loedige invoer van Duitse garnaal 
minder groot te zi jn. Ook dit haid 
zijn invloed op de pr i jzen. 

GROTE IJSLANDERS DOEN HET NIET 

In tegenstel l ing met vor ig jaar, 
toen de grote IJslanders het er 
nogal behoor l i jk afbrachten, ook 
t i jdens de zomermaanden, moeten 
ze het nu met minder dan het m i 
n imum stellen. Lange reizen, ge
paard gaand met minder goede 
kwal i te i t , vangsten die meestal uit 
goedkopere soorten zi jn samenge-
£te!d, en vangsten die we in ig va
riatie vertonen zijn er oorzaak van 
dat de grootste schepen van onze 
vloot een zeer moei l i jke t i jd door
maken. Voor de kleinere IJslanders 
is het nu de beste periode. Dit is 
elke week du ide l i j k merkbaar aan 
de bereikte resultaten. Deze resul
taten kunnen bereikt worden dank 
zij vaak omvangr i jke en gevarieer
de vangsten die doorgaans ook van 
betere hoedanigheid zi jn dan deze 
van de grote IJslanders. Bovendien 
zorgen deze schepen meestal voor 
een parti j kreeftjes en deze maak
ten reeds d ikwi j ls eens de reis 
goed Deze week was de beste uit
slag voor de 0.318, sedert 2 reizen 
eigendom van een paar jonge re
ders. Dat zij met dit schip we l aan 
hun kost kunnen komen bewezen 
ze door niet minder dan 1 mi l joen 
te bescmmen in 2 reizen. Wie zeg
de ook weer dat er met de 0 .318 
niets te verdienen was. 

DRE OP 7.i% 

De laatste weken schijnt een ze
kere tendens te bestaan dat meer 
Zeebrugse Kanaalschepen te Oos-
io rde komen verkopen. Dinsdag 
kregen we nog eens een verschijn-
:;el dat reeds enige t i jd geleden 
was. Drie van de zes Kanaalschepen 
ware Zeebruggenaars. Dat die sche
pen het lang niet slecht doen be-
ivezen ze door de 3 hoogste op
brengsten van die dag weg te ka
pen. Vooral de Z.597 deed er een 
•< schepje » bi i en bracht hot tot 
280.600 fr. Dit schip loste een uit
zonderl i jke grote tcngenvangst van 
1988 kg. 

TOTTEN :NIET, GULLEN WEL 
GEVRAAGD 

De aanvoer van de Noord was 
niet bi jzonder groot deze week. De 
schepen welke kwamen verkopen 
deden het t rouwens niet slecht, de 
korte duur van de reizen in acht ne
mend Zoals gewoonl i jk bestonden 
deze vangsten uit kleine vis (voer 

> grootste gedeelte althans) zo
als kleine schelvis ( tot ten) en k le i 
ne gu l . Voor gul was de belang
stel! ng deze week merkbaar orcter 
dan de vor ige weken de prijs steeg 
zelfs tot 400 fr per ben. To'ten ech
ter konden ook nu geen kopers 
v/irden en moesten vcor een groot 
deel voorden uit de ma kt geno-
n-en door de opvangregel ing. On
dertussen is het maar best dat ei 
een opvangregel ing bestaat want 
moest dit niet het geval zi jn, er zou 
ook hier vis onverkocht b l i jven 
staan zoals in Engeland. 

WIJ REIZEN O M TE LEREN 

Op voorwaarde dat ze rondge
leid worden door iemand die op de 
hoogte is van de gang van zaken 
in de Oostendse v ismi jn, zul len de 
toeristen die de vismi jn bezoeken 
wel iets bi j leren. De meesten ech
ter slenteren maar wat romd en 
trachten iets te begr i jpen van de 
wartaal die door afroepers en af
slagers word t uitgeslagen. De kate-
gcr ie die or rondloopt met de zak
doek aan de neus zal er helemaal 
niets van meedragen tenzij dan die 
^/erwenste reuk. Hopel i jk zijn er b i j 
die bezoekers enkele n ieuwe vis-
l iefhebbers zodat het toch zin heeft 
dat die mensen door hun gebabbel 
de markt storen. 

GEEN NOORDZEEv/IS 

Deze v/eek weer eens geen en
kele vangst van de Noordzee gezien 
in de Oostendse haven. Er was we l 
de vangst haring die werd aange
voerd door de 0 .202 op de woens-
dagmarkt maar daar was geen vis 
b i j . De paar Ncordvangsten losten 
zeer we in ig w i t te kabel jauw zodat 
de aanvoer van die vissoort werke
lijk uiterst klein is geworden de 
laatste weken en maanden. Voor de 
visserij op die vissoort is de be
langstell ing bl i jkbaar geweld ig af

genomen, voor zover er ooit van 
grcte belangstel l ing spraak is ge-
(Afleest. Voor het ogenbl ik vist ech
ter geen enkel schip nog op vis in 
de Noordzee, hoogstens nog aan 
Nocp Head. Onze vishandel moet 
dus steeds meer en meer beroep 
doen op de invoer en in die zin 
IS invoer zelfs noodzakel i jk. 

Dat er echter ook in het buiten
land gebrek is aan kabel jauw is 
.merkbaar aan de sti jgende pr. jzen 
die voor de IJslandse soort worden 
betaald. Uslandkabelja^jw haa'de 
deze week immers tot meer Hsn 
1.000 fr per ben. Op die manier 
is het nooit zo slecht dat hel vcor 
niemand zou deugen 

Bericht van de 

Propagandavereniging 

voor meer Visverbruik 

LESSENLIJST 
AUGUSTUS 

DINSDAG 17-8-1965 

Femmes Rurales, Mel le Dhont, 
Ecole des Filles, Lombise. 

WOENSDAG 18-8-1965 

Femmes Rurales, Ecole des Filles, 
Mme Mercier, Wodecq. 

Femmes Rurales, Mme Degraeve, 
Salon, Oeudeghien. 

DONDERDAG 19-8-1965 

Femmes Rurales, Mme Dupriez, 
Salie Paroissiale, Tongres Notre-
Dame. 

VRIJDAG 20-8-1965 

Femmes Rurales, Mme Ledecq, 
Foyer Rural, Labliau (Marcq) 

DINSDAG 24-8-1965 

Femmes Rurales, Melle Dugnol le, 
Salie Paroissiale, St. Saveur. 

Femmes Rurales, Mel le Destrebecq 
Salie St. Joseph, Anva ing. 

WOENSDAG 25-8-1965 

Femmes Rurales, Mme Rousseau, 
Grand'Place, Wadel incourt . 
Femmes Rurales, Mme Nolf , Chateau 
Ramegnies lez Thumaide. 

DONDERDAG 26-8-1965 

Femmes Rurales, Mme Mariage, 
Salie Familia, Hacquegnies. 

VRIJDAG 27-8-1965 

Femmes Rurales, Mme Deronne, 
Pensionnat. Ellignies Ste Anne. 

Vispropaganda 
Sf.-Amandsberg 

8 augustus: reis naar Brugge en 
Blankenberge verblijf aan zee VTB 
met toeristen, 
15 augustus : reis Heist zeewijdmg 
en Knoklie verblijf ooii met toeris
ten VTB Gent 
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AFVAARTEN 
DER V I S S E R S V A A R T U I G E N 

UIT DE 

O o s t e n d s e h a v e n 
DONDERDAG 29-7-1965 

IJsland O 224 — 324 
Kanaal 
Noord 

O 123 
O 247 

VRIJDAG 30-7-1965 

IJsland Z571 
Kanaal Z 464 — O 312 
West N 93 — N 765 -
Kreef terput Z 563 
Noord Z504 — O 195 

ZATERDAG 31-7-1965 

Noordzee O 305 
Kanaal O 94 — O 235 

— O 105 
West O 267 — O 142 
Kreeftenput O 172 
Noo id O 229 — O 204 

— O 132 

MAANDAG 2-8-1965 

Noordzee O 334 
West O 327 
Noord O 120 

O 77 

O 66 

O 26 

DINSDAG 3-8-1965 

Kanaal Z 465 

WOENSDAG 4-8-1965 

IJsland Z 5 7 2 
Kanaal O 160 — O 309 — Z 509 
West N 8 1 9 
Noord 0 1 1 5 - ^ 0 174 — 0 214 

— 0 1 1 9 — O 193 

PAKKETBOTEN 
OOSTENDE - DOVER 
Uurtabel der overv<iart»n voor de 

f eek va-̂  8 tot 14 aunu^tus 
P ^.bSAGlERSBOTEN 
'ifvaarten uit Oostende 
All dagen te O 30 u q 20 u 

10 10 en 15 u 
Op 8 13 en 14 augustu« lui 

< imende afvaart te 15 45 u 
Afvaar* uit Dover 
Al _> dagen te 01 u 10 15 u 11 3( 

12 u i r en 17 u 
CARFERRIES 
Afvaarten uit Oostende 
Da;elijk<i te O 45 u 7 ii 4 30 n 

13 en 19 u 
Op 8 9 12 13 en 14 ugiistu' 

lijkenende afvaart te 21 30 u 
\t lart uit Dover 
Dagelijks te 6 u 12 u lo i 18 

ri 23 54 u 
0|- 8 q 10 13 en 14 ausju'.fu 

1 Ik nnende afvaart te i u 

Z e e b r u g s e h a v e n 
WOENSDAG 28-7-1965 

Kanaal Z 600 

DONDERDAG 29-7-1965 

Kanaal Z 581 

VR'JDAG 30-7-1965 

Kanaal Z 542 
Noord Z591 — Z417 

-3 y 
Fueloii 
Dieseloil 
Gasoil 

voor 
* Scheepvaart 
* Centrale verwarming 
* Nijverheid 

Handelsmaatschappij 

ANTOINE VLOEBERGHS 
ANTWERPEN 
ITALIELEI 66 
Tel. (03) 31 18 00 (10 I.) 

Voor de Kuststreek — Depot te Oostende 

S.C.A.P. 
H. BAELSKADE 27 
Tel. 729 51 
Na 18 uur :Tel. 745 32 

ZONDAG ;i-8-1965 

Kreeftenput Z 590 — Z 603 — 
Z495 — Z 5 4 0 — Z186 — Z 421 
— Z569 

Ncord Z551 — Z 201 — Z 462 
— Z 458 — Z 430 — Z 24 

MAANDAG 2-8-1965 

Kreeftenput Z 563 — Z 427 
Z 5 4 8 

Noord Z 568 — Z 451 

DINSDAG 3-8-1965 

Kreeftenput Z 290 — Z 437 
Noord Z 4 0 3 

VERWACHTINGEN 

MAANDAG 9 AUGUSTUS 

IJsland ')^31 O 242 (85U bennen, 
ttz 500 kools 20C bonen 80 gut 
vis 50 leng 20 varia) O 217 (550 
jennen vis 90 kreeft) 0 81 
(1700 bennen ttz 700 bonen 150 
kools 350 leng 500 kabeljauw 
gul) 

Noordze O 237 

Nooif 0 69 

Kjnaal O 141 O 188 

Vv'esl O 14 O 196 

DINSDAG 10 AUGUSTUS 

IJsland Z418 O 129 O 286 O 331 
O 228 

Noord O 247 

Kanaal O 37 Z 543 Z 527 

West O 142 O 267, O 327 

WOENSDAG 11 AUGUSIUS 

Kanaal Z547 O 35 O 180 
West N819 

OOSTENDSE MARKT 

fN CIJFERS 
VRIJDAG, 30 JULI 1965 

K R E E F I E N P U l Kreeft 
Z563 9 40 1500 83 230 
NOORDZEE Kreeft 
O 326 10 75 540 53 860 

MAANDAG 

IJSLAND 
O 317 

KANAAL 
Z509 
O 309 
O 175 
O 369 
O 275 
O 160 

NOORD 
O 82 
O 254 

WEST 
N819 
N762 

2 

21 

16 
16 

8 
16 
14 
16 

16 
10 

9 
10 

OOGSl 1965 

1700 

200 
180 

40 
180 
110 
200 

280 
350 

90 
80 

— 721 541 

Tong 
600 
500 
300 
200 
400 

~ 

_ 

211 050 
153 330 
68 013 

135 910 
114 940 
113 590 

137 250 
153 270 

Kreeft 
— 

700 
63 670 
76 000 

DINSDAG 3 OOGSl 1965 

IJSLAND Kreeft 
O 80 19 L60Ü 579 755 
O 318 18 700 1500 468 095 
O 282 18 600 1800 352 100 
O 269 18 520 1200 346 400 
O 108 18 400 2100 283 700 

NOORD 
O 301 10 250 - 103 319 
KREEFTENPUT Kreeft 
0191 9 80 300 61 860 

KANAAL 
Z212 
O 159 
O 292 
Z465 
Z597 
O 249 

WHST 
O 225 

17 
13 
16 
16 
16 
16 

lons 
150 600 179 670 
200 SOOO 178 220 
270 1500 161 180 
110 1200 20'930 
150 1980 280 600 
120 900 167 050 

50 19 220 

WOINSDAG 1 OOGSl 1965 

1 ISLAND 
Z572 

Kreeft 
18 52(1 5400 437 520 

NOOKDZEt Haring 
O 202 10 75 32100 35^220 

6050 makreel 

VEST 
N715 
O 192 

KANAAL 
O 38 
O 131 

O 151 

8 
10 

16 
15 

Ifi 

75 
80 

90 
90 

!8(l 

52 460 
70 240 

long 
1250 183 ^20 
200 114 490 

/50 Kreeft 
400 164 750 

EENVORMIG 
PDSTTARIEF 

VOOR DE ZES LANDEN 
VANAF 1 JANUARI 1965 

Vanaf 1 lanuari 1968 zal in de ^̂  
landen van de E E G eenzelfde tarief 
toegepast worden vonr br ieven en 
postkaarten 

Belni-^ s het eerste land geweest 
om reeds nu het E E G tarief onge
veer toe te passen dat w i l zeggen 
dat v ' i | het duurste land zi|n H-̂ t 
tarief voor brieven zal ongeveer 3 20 
fr bedragen 
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Berichten van de Rederscentrale 

Opvangregel ing vis 
Oostende 

Vrijdag, 30 juli 

Maandag, 2 oogst 

Dinsdag, 3 oogst 

Woensdag, 4 oogst 

TOTAAL 

Zeebrugge 

Maandag, 2 oogst 

Dinsdag, 3 oogst 

Woensdag, 4 oogst 

TOTAAL 

Nieuwpoort 
Donderdag, 29 juli 

Zaterdag, 31 juli 

Maandag, 2 oogst 

Woensdag, 4 oogst 

TOTAAL 

2.462 

11894 

18.432 

5.158 

37.946 

850 

156 

385 

1.391 

— 
— 

1.156 

~ 
1.156 

12 208 

77 477 

110 602 

28.286 

288.573 

3.161 

403 

1.851 

5.515 

— 
— 

4.407 

— 
4.407 

5.416 

27 900 

41.375 

11.347 

86.038 

1.700 

312 

770 

2.782 

— 
— 

2.312 

— 
2.312 

6.792 

49.577 

58.380 

16.938 

131.687 

1.461 

91 

1.181 

2 733 

— 
— 

2.095 

— 
2.093 

7.790 

173.200 

276 080 

102.150 

559.220 

21.825 

36.085 

49.230 

107.140 

556 

317 

21681 

4.014 

26.568 

144.750 

2.011.214 

3.439 874 

1.375.900 

6.971.738 

416.740 

721 350 

758.110 

1.896.200 

20.537 

10.741 

282.757 

72 750 

386.785 

6,78 % 3,28 % 

1,30 % 2,91 % 

4,35 % 1,14 % 

1. Opvanggewicht. 

2. Opvangwaarde 

3. Wederafstandswaarde 

4. Tussenkomst 

5. Aanvoergewicht 

e Aanvoerwaarde 

7. % opvanggewicht 

t.a.v. aanvoergewicht 

8. % opvangwaarde 

t.a.v. aanvoerwaarde 

ANTWERP MARINE RADIO O 
OOSTENDE 

H. Baelskaai 44 
Tel. 735 24 

Na diensturen : 
(051)581 89 

NIEUWPOORT 
De h. Verhuist 

Markstraat 34 
Tel. (058) 236 94 

ZEEBRUGGE 
Noordhinderstraat 8 

Tel. (050) 542 71 

Officieel agent: DIEPTEMETERS ^ ^ ^ \ ^ ^ 

Radars 
RAYTHEON 
2 - 4 - 6 - 1 2 - 1 8 - 2 4 mijl 
ATLAS 
Daglicht direkt afleesbaar 
25 -50 mijl 

V,HoF.4Qestelien 
NERA 

Maksimum van banden 

Marine electronics 
Zenders - Korte golf 
Ontvangers enz. 

De dieptemeter met naam I 



U»tam Vanfften Kjr Fr. Min. Maks. Gem. 

) 

VISAANVOER TE OOSTENDE 
30 7 
2-8 
3-8 
4-8 

2 
11 
14 
7 

34 

7 790 
173 200 
276 080 
102 150 
559 220 

144 750 
2 011214 
3 439 874 
1 375 900 
6 971 738 

GARNAALAANVOER TE OOSTENDE 
28 7 
317 
2-8 
3-8 

2 
13 
8 
2 

86 
564 
279 
74 

7 520 
39 301 
19 128 
5 604 

87 — 
67 — 
60 — 
75 — 

88 
78 
79 
76 

GARNAALAANVOER TE ZEEBRUGGE 
29-7 
31-7 
2-8 
4-8 

29 
28 
30 
86 

885 
6 678 
9 777 
3 487 

15 827 

50 648 
302 062 
214 665 
207116 
774 481 

41 — 
29 — 
32 — 
29 — 

82 — 
76 — 
67 — 
72 — 

VISAANVOER TE ZEEBRUGGE 
2-8 
3-8 
4-8 

11 
32 
9 

52 

21825 
36 085 
48 230 

107 140 

416 740 
721 350 
738 110 

1 896 200 

TONGENAANVOER TE ZEEBRUGGE 
2-8 
3-8 
4-8 

11 
32 

8 

1897 
4 345 
2 294 
8 636 

136 340 
309 390 
206 390 
652 120 

GARNAALAANVOER TE NIEUWPOORT 
31-7 
2-8 
4-8 

29-7 
31-7 
2-8 
4-8 

13 
12 
11 

727 
505 
496 

55 768 
36 140 
25 583 

68-
6̂ -
38-

82 — 
73 — 
59 — 

18 — 
19 98 
15,30 
17,60 

68 20 
7120 
90 08 
75,50 

76 70 
7150 
5157 

VIS.<kANVOER TE NIEUWPOORT 

1 
3 
9 
4 

556 
317 

21581 
4 014 

20 537 
10 747 

282 757 
72 750 

MARKTBERICHTEN 

Orote tonf — Grosse sole 
Bloktong — Sole moyenne 
Fruit tong — Sole % 
Schone kleine tong — Petite sole 
Kieme tong — Toute petite sole 
Grote tarbot — Turbot gros 
Midd tarbot — Turbot moyen 
Varia — Divers 
Griet — Barbue 
Pieterman — Grande vive 
Grote pladijs — Grosse plie 
Middelm pladi]s — Plie moyenne 
Kleme pladijs — Petite plie 
Dedvis — Portion 
Kabeljauw — CabiUaud 
Gul — Petit cabiUaud 
Keilrog — Raie radiée 
Rog — Raie 
Tiiten 
Scherpstaarten 
Halve man 
Grote wijting — Gros merlan 
Kleine wijting — Petit merlan 
Bot — Flet 
Schar — Limande 
Zeehaai — AiguiUat 
Zeehond — Chien de mer 
Robaard — Grondin rouge 
Knorhaan — Grondm 

NIEUWPOORT 

29-7'65 31-7-'65 2-8-'65 4-8-'65 

79-86 
104 
112 
112 
64 
70 
65 

109 110 88 
104 
112 
114 
76 
74 
70 
50 
46 

120 121 

80-90 

85 95 
114 
120 
125 
92 

70 
55 

20 22 23 17 
20 22 23 17 
12 9-12 6-10 

32-25 
17-10 

21 
14 

10 
5 

12 

11-12 
11-12 
11-12 

3- 4 

20 
18 

10 
4 

16-
8 
11 

4- 6 

22 
22 
18 

18-14 

25 
22 
18-14 

13-10 
6- 4 

18-10 

13 

9 

IJSLANDSE AANVOER TE OOSTENDE 

Grote schelvig 
Middelmatige schelvii 
Kleine schelvis 
Kabeljauw 
Gullen 
Wijting 
Schaat 
Zeebaars 
Leng 
Schartong 
Heilbot 
Koolvis 
Hondstong 
Zeewolf 
Platen 

2 8-1965 
13 40 
10 80 

5 — 
7 80 14 60 
5 40 9 40 

5 ^ 9 40 
7 — 9 80 

32 —50 30 
7 —11 40 

12 — 

3 8-1965 
12 60 19 80 
7—16 — 
6 — 
8 80 22 — 
5 60- 9 60 
5 80 7 60 
9 —23 60 
4 60- 7 60 
5 60-1160 
7 — 7 40 

31 —67 — 
6—12 — 
7 20 15 20 
5 60 12 40 

17 — 

4-8-1965 
20 —22 40 
12 80-19 — 

18 60 25 — 

6 — 

7 60- 8 60 
5—10 60 
5 — 7 60 

31 60-62 — 
8 40 10 20 
7 80-15 — 

15 40 

AANVOER PER SCHIP TE ZEEBRUCGE 
DONDERDAG, 27 JULI 1965 

Z437 

Z451 
Z545 

Z544 

10 

10 
10 

10 

60 64 510 
20 kreeft 

100 58 500 
80 85 520 
15 kreeft 
40 38 030 

246 560 

MAANDAG, 2 OOGST 1965 

Z460 
Z407 
Z184 
Z549 

12 
11 
10 

50 
100 
200 
10 

62 390 
87 390 
71450 

102 350 
25 kreeft 

323 580 

70 
90 
60 
85 

DINSDAG, 3 OOGST 1965 

Z558 
Z444 

Z593 
Z598 
Z471 

Z405 
Z604 

11 
11 

10 
11 
9 

15 
11 

300 
30 

10 
200 
10 

1000 
200 

50 55 480 
110 95 520 
10 kreeft 
120 70 050 
40 62 970 
50 58 840 
20 kreeft 
75 133 030 
60 80170 

556 060 

WOENSDAG, 8 OOGST 1965 

Z452 
Z583 
Z468 
Z526 
Z550 
Z557 

11 
11 
7 
11 
4 
11 

10 
50 
300 
200 
50 
200 

200 
110 
75 
60 
50 
80 

91390 
64 100 
79 900 
66 850 
54 020 
88 260 

G E N T 
VAN 24 TOT 30 JULI 1965 

Voori^leine tongen 140 kleine 
n et 85 grote lek 36 40 m ddel 

aq schelvis 65 rog 70 kabel jauw 
60 68 w i | t ing 25 rode knorhaan 
45 rapen zeeoaars 68 gepelde ha 
mgshaa i 65 garnalen 80 90 forel 
85 90 fr 

BRUSSEL 
V A N 24 TOT 30 JULI 1965 

Voorkleine tongen 150 fr mid 
delmat ige griet 100 grote lek 42 
46 midde'mat ige schelvis 70 rog 
vlerken 80 90 kabel jauw 65 72 
w |ting 26 32 rode knorhaan 48 
52 repen zeebaars 70 verse garna 
len 95 en forel 95 fr 

Nog veel v iswinkels gesloten 
door het betaald ver lof 

Z500 

Z482 
Z402 

11 

13 
11 

10 

700 
200 

85 95150 
20 kreeft 
85 125 240 

100 93 140 
10 kreeft 

758110 

AANVOER PER SCHIP 

TE NIEUWPOORT 

ZATERDAG, 31 JULI 1965 

N740 
N758 

5 327 
2 280 

N716 3 140 

MAANDAG, 2 OOGST 1865 

N805 
N710 
N763 
N730 
N807 

25 131 
53 107 
24 081 
34 968 
13 150 

N 701 25 610 
N152 39 283 
N 761 50 737 
N 36 16 690 

WOENSDAG, 4 OOGST 1965 

N737 
N738 

11820 
55 640 

N498 
N758 

2 060 
3 230 

1 Voor 1 

j nieuwbouw i 

1 *" 1 
j herstellingen 1 

1 van 1 

• schepen 1 

NV. 

!IKIJ!ÜII-
tll KDIICH 

1 iiiMt) i 
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Marktoverzicht 
Zeebrugge 

In de week van 29 juli tot en 
met 4 augustus bodan er 24 
vaartuigen hun vangsten aan ; 
daarvan waren er 9 van de Kreef-
tenput, 12 van de Noord, 1 van 
de West en 2 van het Kanaal ; 
de overige waren kust- en dag-
vissers. 

Buiten de slips werden de ove
rige tongsoorten aan topprijzen 
afgenomen, zodat zelfs op de 
woensdagmarkt) voor de kleine 
130 fr. werd betaald, de duurste 
soorten in afnam'- waren de mid-
dan'sorterimgen, het minist in t rek 
waren de slips, deze werden dan 
ook in de grootste hoeveelheid 
aangebracht. Voor de 8.636 kg ton
gen werd een gemiddelde prijs 
geboekt van 75,50 fr. De tarbot
afname ginig vrij vlot, ook hier 
was de aanvoer eerder gering. 

Voor de ronde vissoorten, die 
tsn ander de hoofdbrok vormden, 
v/erd bet voor de gullen en de 
kabeljauw een renderende week, 
de guUetjes haalden volgens sor-
t'ïring prijzen op. De wijting-
fDorten vormden samen met de tot-
t3n een kleinere hoeveelheid, de-
v/elke aan geringd prijzen wer
den afgenomen. Haaien en honden 
v.^aren in trek, maar klein in aan
voer, evenals de steemschol en de 

zeeduivels, maar van deze lagen 
de prijzen zoals gewoonJiijk vrij 
hoog. 

Voor de platvissoorten waren de 
prijzen renderend, een lichte da
ling echter op de woensdagmarkt , 
de aanvoer was groter dan de vo
rige week, vooral van de vaartui
gen van de Kreeftenput, De rog-
gevisiaanvoer was vrij miniem zo
dat de prijzen vrij hoog opliepen 
en er op de woensdiagmarkt top-
iri 'zen werden bereikt . 

Totale aanvoer : 1950 bennen 
vis, 8636 kg tongen en 3230 kg 
kreeftjes brachten 1.896.200 fr. op. 

GARNAALAANVOER 

Voor de 96 ui tvaarten werden 
15.827 kg garnalen genoteerd die 
aan vrij hoge prijzen afgenomen 
werden van 29 tot 82 fr., hetgeen 
een totale opbrengst gaf van ca 
771.491 fr. 

DAGVISSERIJ 

Door deze vaar tuigen werden 
opnieuw vrij grote hoeveelheden 
slips aangebracht alhoewel het 

MARKTBERICHTEN ZEEBRUGGE 

Grote tong 
Bloktong 
Fruittong 
Sch. kleine 
Kleine 
Tout petit 
Slip 
Tarbot, grote 

middenslag 
Varia 
Griet, grote 

middenslag 

Pladijs, grote 
middenslag 
kleine 
deelvis 
meijers 

Kabeljauw 
Gullen 
Kleine gullen 
Keilrog 
Rog 
Tilten 
Scherpstaarten 
Halve man 
Tilten 
Katrog 
Wijting, grote 

kleine 
Schar 

Zeehond 

Steenpost 
Vlas wij ting 
Koolvis 
Schelvis, midden 

kleine 
Steenschol 
Zeeduivel 
Engelse soldaat 
Kongeraal 
Leng 
Schotse schol 

2-8-1965 

82.—92.— 
85.—92.— 
90.—96.— 
85.—102.— 
95.—102.— 
70.—75.— 
46.—60.— 
60.—66.— 
50.—55.— 
22.—30.— 
35.—40.— 
30.—32.— 

18.—20.— 
17.—19.— 
17.—20.— 
12.—14.— 
6.— 8.— 

21.—22.— 
10.—14.— 
4.— 8.— 

18.—20.— 
16.—17.— 
14.—15.— 
15.—17.— 
12 .—13. -
9.—10.— 
6.— 8.— 
7.— 8.— 
5.— 6.— 
6.— 8.— 

3-8-1965 

84.—92.— 
82.—86.— 

94.—110.— 
108.—118.-
108.—120.-
81.—87.— 
58.—65.— 
1.—65.— 
50.—54.— 
21.—32.— 
35.—42.— 
28.—33.— 

20.—23.— 
21.—24.— 
20.—22.— 
14.—16.— 
6.— 8.— 

22.—30.— 
10.—19.— 

4.— 8.— 

15.—20.— 
14.—17.— 
14.—17.— 
11.—15.— 
9.—11.— 
7.—10.— 
9.—11.— 
6.— 8.— 
6 — 9.— 

10 

4-8-1965 I 

92.—100.— 1 
100.—103.— 1 
109.—120.— 1 

-112.—126.— 1 
-119.—130.— 1 

74.—80.— 1 
46.—51.— 1 
65.—70.— 1 
55.—61.— 1 
30.—38.— 1 
38.—46.— 1 
30.—^38.— 1 

13.—16.— 1 
16.—18.— 1 
13.—18.— 1 
10.—14.— 1 
6.— 8.— 1 

23.—30.— 1 
10.—21.— 1 
3,60- 9.— 1 

24.—27— 1 
20.—24.— 1 
18.—20.— 1 
18.—20.— 
15.—16.— 1 
12.—14.— 1 
7.—10,— 1 
4.40- 8.— 1 
4.— 7.— 1 
4.— 8.— 1 

jo j 5 , 1 

: : 

6.— 8.— 
18.—20.— 
35.—42.— 

6.— 9.— 
20.—22.— 
37.—43.— 

4.— 6.— 1 
24.—30.— 1 
3 8 . - 4 6 . — 

1 

toch wel iets is afgenomen in ver-
geM'king met vorige week. De 
prijzen bleven konistant, zodat de 
opbrengsten renderend uitvielen. 

-fl

op zaterdag 13 augustus 

alleen garnaalverkoop om 

14 uur. Maandag 16 augus

tus normale verkoopdag. 

—Or-

MAANDAGMARKT 

Zeer kleine aanvoer op de eer
ste verkoopdag, slechts 4 vaartui
gen boden hun vangsten aan ; 
daarvan kwamen er drie van de 
Noord en één van de Kreeften-
put. Voor de 1.100 kg kreeftjes la
gen de prijzen tussen de 1.390 en 
de 1410 fr. voor de grote en van 
950 tot 990 voor de kleine. De 2000 
kg tongen werden vlug afgenomen 
de 'grote van 84 tot 92 fr., voor de 
bloks werd, van 82 tot 86 fr. be
taald en voor de 3de slag 94 tot 
110 fr. De kleinste slag bekwam 
van 70 'tot 75 fr. VOOT de TP en 
van 46 tot 60 fr. voor de slips, de 
m ddelsorteringen van 95 tot 102 
voor de schone kleine en van 95 
tot 102 voor de kleine, de gemid
delde prijs bedroeg 68,20 fr. De 
meniige tarbotsoorten brachten 
van 60 tot 66 fr. op voor de grote 
en van 50 tot 55 fr. voor de mid
denslag. De grietsoorten van 35 
tot 40 fr. en de middenslag van 
30 tot 32 fr. Ronde vissoorten wa
ren er 'praktisch niet O'p de markt 
zo'dat de prijzen tamelijk rende
rend uitvielen. De kabeljauw, van 
21 tot 22 fr. en de gullen van 10 
t- t 1" fr. De kle-nere guls'oorten 
van 4 tot 8 fr. Wi'iting was niet 
b'ezor.d'er in trek, de grote van 7 
tot 8 fr. en de kl'eiime van 5 tot 
6 fr. De schelvis 'bracht van 6 tot 
8 fr. op. De platvissoorten waren 
veru:t het hoogst in aanvoer, de 
prijzen vielen mee, zodat de grote 
platen van 18 tot 20 fr. opbrach-
t-'n, 'de nni'ddenslag van 17 tot 19 
en de 3e s'lag van 17 tot 20 fr. De 
deelvis lag niet onder, van 12 tot 
14 fr. en de meiers van 6 tot 8 fr. 
Zeer weinig roggevis, de keils van 
18 tot 20 fr., de 'grote rogge-n van 
16 tot 17 fr. en de halve mans van 
12 tot 13 fr. De opbrengsten van 
62.390 voor de Z.460 tot 87 390 fr. 
voor de Z.407 De Kre-fteniput 
bracht voor de 'Z.549 in een tiental 
dagen 102.350 fr. op. 

DINSDAGMARKT 
TONGEN DUURDER 

Van de zeven 'vaartuigen waren> 
er drie van de Noord, twee van 
de 'Kreeftenput, één van het Ka
naal en een van de West. Voor de 
960 kg kreeftjes waren de prijzen 
gerezen, de grote tot 1570 en de 
kleine van 1150 itot 1160 fr. De 
4.340 kg. tongen werden aan ho
gere prijzen afgenomen dan gis
teren, 'de grote van 84 tot 92 fr., 
de bloks van 82 tot 86 fr. en de 
fruits van 94 tot 110 fr. Voor de 
middensortering, van 108 tot 118 
voor de schone kleine en van 108 
tot 120 voor de kleine. De klein
ste slag bracht van 81 tot 97 fr. 
op voor de TP en de slips, van 
58 tot 65 fr. de gemiddelde prijs 
bedroeg 71,20 fr. 

Votor de grote tarbots, de mid^ 
denslag en de grietsoorten waren 
de prijzen konstant. Voor de ron
de vissoorten was eir even-een's 'n 
lichte stijging waar te nemen 

door het tekort aan kabeljauw, 
waren de prijzen automatisch ge
rezen, de gullen van 10 tot 19 fr. 
De kleinste slag van 4 tot 8 fr. 
Voor de wijtinigsoorten werd van 
9 tot 11 fr. betaald voor de grote 
en van 6 tot 8 voor de kleine. Voor 
de platvissoorten ware» de pri j
zen noch renderender van 20 tot 
23 fr. voor de grote, de midden
slag van 21 'tot 24 fr. î n de 3de 
slag van 20 tot 22 fr. De deelvis 
bracht van 14 tot 16 fr. op en de 
meiers van 6 'tot 8 fr. Voor de 
grote roggen werden prijzen ge
noteerd van 15 tot 20 fr. de tilten 
van 14 tot 17 fr. en de halve mans 
van 1 Itot 15 fr., opnieuw was er 
een 'tekort aan deze vissoorten. De 
steenschol iets duurder, van 20 tot 
22 fr. en de zeeduivels van 37 tot 
43 fr. De opbrengsten : van 55.480 
voor de iZ.558 tot 80.170 fr voor de 
B.604. De Kreeftenput van 58.840 
voor de Z471 tot 70.050 fr. voor de 
Z.593. De Z.405 van het Kanaal 
bracht 133.030 fr. op met 1000 kg 
tongen en 75 ^bennen vis. 

WOENSDAGMARKT 

Merkelijk meer vis dan de vo
rige verkoopdaigen, van de negen 
vaartuigen kwamen er vier van de 
Kreeftenput. drie van de Noord, 
een van d West en een van het 
Kanaal. Voor 'de 1.170 kg kreeftjes 
waren de prijzen praktisch gelijk 
aan deze van gisteren, de grote 
van 1530 tot 1580 en de kleine van 
960 tot 1020, de laatste slag kreeg 
van 570 tot 580 fr. toegewezen. 

Voor de 2.200 kg tongen werden 
topprijzen betaald, de grote van 
92 tot 100 fr., de bloks van 100 tot 
103 en de Iruits van 109 tot 120 fr. 
De middenisorteringen behaalden 
van 112 tot 126 fr. voor de schone 
kleine en de kleine van 119 tot 
130 fr. voor de kleinste slag werd 
van 74 tot 80 fr. betaald en voor 
de sl^ps van 46 tot 51 fr., de ge
middelde prijs bedroeg 90,08 fr. 
Voor de tarbotsoorten waren de 
prijzen eveneens renderender, van 
65 tot 70 fr. voor de grote en voor 
de m^ddenislag, vaim 55 tot 61 fr. De 
grieten van 38 tot 46 fr en de mid
denslag van 16 tot 18 fr. D'e markt 
was vrij goed voorzien van kleine 
guliletjes, de prijzen schommelden 
tussen de 3,6 en de 9 fr. Voor de 
overige soorten waren de prijzen 
winstgevend, vooral voor de kabel
jauws, van 23 to t 30 fr. eo 'de gul
len volgens sortering, van 10 tot 
21 fr. De wijtingsoorten waren 
n'et biezonder in trek, van 4,40 
tot 8 fr. voor de grote en van 4 
tot 7 fr. voor de kleine. De totten 
haalden van 4 tot 6 fr. Zeer wei
nig haaien, van 12 to t 15 fr. en 
zeeho'nden van 10 tot 12 fr., ken
den een vlotte afname. Voor de 
steenschol waren de pri,;zen even
eens beter van 24 tot 30 fr. en voor 
de zeeduivels van 38 tot 46 fr. 
Iets minder platvisaanvoer dan 
gistere'D, bracht een onverwachte 
daling naarmate de markt vor
derde, de grote van 13 tot 16 fr., 
de middenslag van 16 tot 18 fr. 

De 3e slag haalde van 13 tot 18 
en de deelvis van 10 'tot 14 fr., de 
meiers bleven konstanit van 6 tot 
8 fr. De roggevisaanvoer was op-
voor deze soorten sterk opliepen, 
de keils van 24 tot 27 fr., de grote 
roggen van 20 tot 24, de t i l ten van 
rüieuw miniem, zodat de prijzen 
1 8tot 20 fr., en de hallve mans 
van 15 tot 16 fr. 

De opbrengsten : van 64.160 fr. 
voor de Z.583 tot 95.150 fr. voor 
de Z.500 van de Kreeftenput. De 
Noord, van 54.020 voor de 2.550 
tot 79.900 fr. voor de 'Z.468. De 
Z.557 van de West bracht 88,260 fr. 
op en de Z482 van het Kanaal in 
13 dagen 125.240 fr. — FR. 

10 — 



TYPE 1 

] 

STORK 
POMPEN 
ZELFAANZUIGEND 

VOOR VERONTREINIGD WATER 

DEKSPOELPOMP 
LENSPOMP 
KOELWATERPOMP 
VOOR DIESELMOTOR 

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS 

STORK FRERES & Cie S.A. 
STEYLSSTRAAT - BRUSSEL 2 — Tel. (02) 25 96 20 (8 I.) 

REGIONAAL KANTOOR BRUGGE 
DEMANLAAN 9, VARSENARE — T e l . (050) 157 60 

Telex (02) 217 49 

(II—5403V) 

PLECHTIGE PRIJSUITREIKING 
IN HET KONINKLIJK WERK IBIS 

(Vervolg van bladz. 2) 

Spreker dankt hiervoor al len e i 
hoopt in de toekomst op deze sa 
menwerk ing te mogen kunnen re
kenen. 

Ook de ouders en famil ieleden 
Vi/orden in de hulde en dankbetui 
g ingen betrokken voor hun onmis
bare steun en gewaardeerd begr ip 
bi j de opvoeding van hun jongens. 

Buiten voornoemden gaat spre
ker 'erder dient ook zeker gezegd 
dat tal van personaliteiten en instan
ties er veel toe hebben bi jgedragen 
om het KW in staat te stellen haar 
rol naar behoren te vervul len 

In de eerste plaats betuigt de Di-
rekteu' zijn erkentel i jkheid tegen
over de heer Bertrand, Minister van 
Verkeerswezen Dank zij zi jn per
soonl i jke tussenkomsten en deze 
van de heer Kabinetsattaché Vanden 
Bosch, konden, aldus spreker lal 
van n ieuwe verbeter ingen verwe
zenli jkt worden. 

Dank paal ook uit naar dhr Ber
trand, Direkteur-Generaal van hi-i 
Zeevi/ezen en van de Binnenvaart 
alsook naar de ambtenaren van z | i 
departement, \/oor de betere moge
l i jkheden op alle gebied die er * i | -
dens de jongste lar. n werden ..ge
schapen dank zij het breed begr ip 
dat d t ze mensen steeds aan de dag 
gelegd hebben 

Spreker wi|s1 er vervolgens op 
dat momenteel m de IBIS die vo l 
gend laar zijn 60 larig bestaan -al 
kennen en tevens zijn 1 000ste leer
l ing zal opnemen, de zaken zo Uit-

gro.-ion dat aan een n ieuw en ru i 
mer, aan een modem en rationeel 
opgevat gebouwenkor^p leks dient 
gedacht en dat zulks tal van pro
blemen van materiële, van f inantiële 
en van organisatorische aard met 
zich zal meebrengen De heer 
Caestecker hoopt dan ook terug orj 
het brede begr ip en op de w e l w i l 
lendheid te mogen rekenen bi j hei 
onderzoek van al deze problemen 

levens getuigt de Hirekteur - i i n 
erkentel i jkheid voor het onverpoosd 
i jveren van de heer Voorzit ter E J. 
Solvay, de heren beheerders en 
meer in het biezonder van de heren 
leden van het Direkt iekomitee Jie, 
steeds bekommerd om de verdere 
u i tbouw op stevige basis, voor hei 
KW onmisbare steunpilaren beteke
nen. 

N? tenslotte nog elle weldoe.iers 
en weldoeners te hebben bedankt 
voor hun steun bi j deze gelegenh-=id 
richt de heer ")irekteuur nog een 
biezonder woo-d tot zijn jongens, 
waarin hij hen feliciteert voor de 
behüalde uitslagen tien een prett ig 
verlof toewenst en hen er toe san-
zot r zorg voor te dragen steeds de 
reputatie in ere te houden zoals h^' 
echte iBIS-mannen betaamt. 

VISVERKOOP 
op maandag, 16oogsf-

De reders en vissers worden er aan 
herinnerd, dat er op maandag 16 
oogst in de drie vismijnen van de 
kust vis verkocht wordt. 

SCHEEPSWERF 

Jos. Deweert p.v.b.a. 
NIEUWE WERFKAAI 2 — O O S T E N D E 

* 

SCHEEPSBOUW en HERSTELLINGEN 

van 

HOUTEN en STALEN VISSERSVAARTUIGEN 

Telefoon 718 50 — Privé 731 01 

HUIS GESTICHT IN 1882 

(5676V) 
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HOTELIERS, RESTAURATEURS, HUISHOUDSTERS 

EEN UITSTEKEND PRODUKT VOOR AFWAS EN 
ALLE KUIS 

HAD IC AL 
Velen onder U beklagen zich dikwijls over de moeilijkheden welke ze hebben bij het wassen 
der schotels, het reinigen van meubels en stoffen. 
Sedert enkele tijd wordt op de markt een zeer goed produkt verkocht als wasmiddel voor : 

— Huishoudelijk onderhoud — Vloeren — Grove was 
— Gleistenen — Marmer — Beroepskledij 
— Vensters — Wassen van auto's — Tapijten 
— Schilderwerk — Fijne was — Bemeubileringstoffen 

enz. 

Het volstaat twee soeplepels per tien liter water te gebruiken. 
Dit produkt is verkrijgbaar in plastieken dozen van één kg., 5 kg. en 10 kg. aan de prijs van : 

25 fr. per kg. 
110 fr. per 5 kg. 
200 fr. per 10 kg. 

Dit uitstekende wasmiddel is verkrijgbaar bij : 

S.V. SCAP Hand 'm Hand | 
BURELEN : H. Baelskaai 27 Bestuursgebouw Vismijn l 

OOSTENDE — Tel. 729 51 ZEEBRUGGE — Tel. 541 17 ^ 

Een schandelijke 
toestand inzake 

viskeuring 
te Oostende 

ONBEKWAAM OF OPZETTELIJK 
SLECHTE KEURING 

Het is de eerste maal niet dat w e 
in deze kolommen een klank laten 
l ioren omtrent de triestige wi jze 
waarop de viskeur ing te Oostende 
geschiedt. 

Het gaat echter thans opnieuw 
de normale normen te buiten en 
het is noodzakel i jk dat, zo de stad 
Oostende niet drastisch ingr i jp t , de 
Hogere Overhe id hier paal en perk 
aan stelle. 

Sommige reders, en het zijn a l 
t i jd dezelfde, laten hun schepen 
meer dan de normale t i jd in zee, 
en gezien ze deze dan niet in En
geland durven verkopen, omdat 
men daar zonder om het even w e l 
ke inv loeden, de vis eenvoudig naar 
de vismeel verwi jst , komen ze af 
naar Oostende waar er voor hun 

slechte vis toch een opvangregel ing 
bestaat en ze zeker zijn van een 
minimumpri js van 5 a 7 f r 

De opvangregel ing en de zeer 
slechte keur ing schijnen dus een 
aanmoediging te zijn voor hen die 
eenvoudig in plaats van vis d ieren-
voeder aanvoeren 

Dit was maandag opn ieuw hef 
geval en zo moest opn ieuw 
6 150 kg vis van een vaar
tu ig van IJsland voor een bedrag 
van 40.750 fr, zonder te spreken 
van de rest, we lke bi j gebrek aan 
beter nog boven de min imumpr i js 
verkocht we rd , opgevangen worden . 

Dit heeft niet alleen een zeer 
slechte indruk maar drukt zeer na
del ig op de pri jzen van de vis w e l 
ke d iezel fde dag verkocht word t en 

ook op deze we lke de volgende da
gen op de markt verschijnt 

Deze opgevangen koolvis w o u 
men zelfs in d« diepvries instel l in
gen niet aan een veel goedkopere 
pr' js omdat, zo schrijft men, d ie vis 
ongeschikt is « en de kwal i te i t niet 
in overeenstemming is met de mi
n imum normen van versheid, die 
noodzakel i jk zi jn ». 

Beter brevet van onbekwaamheid 
kan men aan de keur ing van de 
vis te Oostende niet geven 

Dezelfde dag was er 16 bennen 
jonge schelvis, we lke bi jna alle
maal « gev i j ld » waren 

De t'eurders door de bediende 
van de Rederscentrale er b i j geroe
pen, gaven eenvoudig voor ant
woo rd • « Dat men dat maar moest 
zien b i j de aankoop »• 

Na hardnekkige tussenkomst van 
de kommissaris, w e r d deze vis na
dien herverkocht 

Nog veel staaltjes van schanda
lige en ve 'waar loosde keur ing 70u 
den we hier kunnen aanhalen, maar 
laat ons geen ol ie op het vuur 
gooien Het is al erg genoeg. Wat 
baten krachtige propagandamidde
len, als men naar het b innenland 
dergel i jke vis verstuurt om te la
ten eten in gemeenschappen, scho
len, enz. 

Is het dan te verwonderen dat 
velen klagen. 

Dat de keurders, d ie hun werk 
moeten kunnen of moedwi l l ig een 
keur ing slecht doen, niet komen 
aandraven met te veel we rk en te 
we in ig vo lk , want dat is het ge

wone l ied 
Wat er ook van zi j , de stad Oos

tende moet maatregelen nemen en 
ook de Rederscentrale samen met 
de handel . Doen ze het niet, dan is 
het in het belang van de volksge
zondheid en de handel en ni jver
heid dat van hoger hand door
tastend ingegrepen wo rd t 

P. V 

GROOT-BRITTANNIE 
EN DE IJSLANDSE 
12-MIJLEN ZONE 

De leden van de HuUse vereni 
gmg der trawlerschippers nebben 
ben volgens , Fishing News", de 
wens uitgedrukt nieuwe sihikkm 
gen te zien tot stand komen tussen 
Groot-Brittannie en IJsland aan 
gaande '^e eksploitatie van de iJs 
landse 12-mijlen zone alsook dat 
de vereniging voor trawlereige-
naars dit standpunt zou steunen 
Zi] oordelen het inderdaad niet 
normaal dat de IJslanders onder 
voorwendsel van bescherming der 
vissoorten dit gebied voor hen re
serveren en dat ze er niettemin 
steeds meer en meer vis vangen 
dewelke ook meer en meer naar 
Groot-Brittannie wordt uitgevoerd 

Ze zijn daarom de mening toe 
gedaan dat een herziening van het 
akkoord van 1956 tussen IJsland en 
Groot-Brittannie aangaande de 
kwota voor IJslandse vis toegela
ten m Groot-Brittannie zich op
dringt waarbij een aantal Britse 
vaartuigen zou worden toegelaten 
te profiteien van de herbevolking 
van de IJslandse viswateren 
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BERICHTEN van de PROPAGANDAVERENIGING 
VOOR MEER VISVERBRUIK 

(Vervo lg van vor ige w e e k ] 

B. DE VIS : 
EEN VOEDSEL V A N KWALITEIT 

Vis is het enig zuiver en natuur
l i jk voedsel. 

Een km2 visr i jke zee — zoals de 
Noordzee — geeft een ton vis per 
jaar, dit is dus meer dan 1 ha w e i 
de in Normandié vlees levert. 

Vis vormt, samen met eieren, kaas, 
vlees en melk een samenhangende 
groep. Het zi jn voedingsmiddelen 
d ie de belangri jkste voedingsele
menten leveren : d ier l i jke proteïnen. 
Daarenboven zi jn deze voedingsmid
delen rijk aan vetten, met ui tzonde
r ing van melk, bevatten ze praktisch 
geen koolhydraten, t.t.z. suikers. 
Hun kal. waarde beloopt ongeveer 
2 ka l /g r . maar hun biologische 
waarde is zo, dat het leven er zon
der niet mogel i jk is. 

Interessant is dat in vis, ook voe
dingsmiddelen van deze groep, de 
nutt igste elementen voorkomen in 
verschil lende hoeveelheden. 

De visprote'men hebben een bio
logische waarde we lke goed te ver
gel i jken is met deze van de os, of 
van het schaap ; soms l igt ze hoger 
(schelvis, kabe l jauw) soms lager 
(vlees van schaaldieren). De hom 
en de eieren zi jn zeer r i jk aan 
phosphorische prod iden ; nucleo-
albumine. 

Er is nochtans een punt dat door 
de bi logen niet voldoende behan
deld we rd . 

De voeding der vissen is anders 
dan d ie der dieren die leven in een 
we ide van enkele hektaren en waar 
grasgroen genoeg is. De vissen gra
zen de w ie ren die in de golfstromen 
zweven, of ze voeden zich met 
p lankton, waarvan de samenstellen
de bestanddelen zi jn : aminozuren, 
vette zuren, v i tamin in, zouten. 

Een fei t is : hun r i jkdom aan vi ta
minen die oplosbaar zi jn in vetten 
of ol ie, biezonder vi t . A en D, w e l 
ke opgestapeld zi jn in de leverol ie 
(kabe l jauw, haai, za lm, ton i jn , he i l 
bot, enz . . . ) . 

De hu id van de vette vissoorten 
bevat ze eveneens in grote hoeveel
heden. De r i j kdom aan v i taminen 
die oplosbaar zi jn in water , voorna
mel i jk vi t . B. en vit. C kwamen ons 
in mindere mate voor dan aangeduid 
in de boeken. 

De meest interessante scheikundi
ge nota we rd ons gegeven door het 
aanwezig zijn van zekere zouten, 
die men slechts in geringe hoeveel
heden aantreft. Deze zouten zijn 
echter onontbeer l i jk voor het leven. 
Deze biocatalyseurs we lke overv loe
dig voorkomen in de vissen zi jn o.a. 
magnesium, mangaan, zink en cooral 
koper en iod ium. lodium dat over
v loedig voorkomt in de vissen, komt 
nog meer voor in de weekdieren en 
schaaldieren. 

Al le vissen bevatten koper, maar 
vooral dan in de hu id en het b loed 
van sommige weekdieren ( inktv is
sen) en schaaldieren (krab on 
k reef t ) . 

Het spierweefsel bevat ook veel 

fosfoor en kalk, vooral wanneer men 
de vissen rauw of als konserven 
verbru ik t met graten (sard ienen) , 
(sp ier ing) . 

Vis is een voedsel dat het lichaam 
verfr ist , vooral na intel lektuele ver
moeidheid. Geen enkel voedings
middel voorziet zo vo l led ig in wa t 
nodig is voor het h o o f d ; d i t Wil 
niet zeggen dat het gebruik van vis 
van een idioot een normaal mens 
kan maken, maar dat het v isregime 
zeer gunstig is voor de w e r k i n g van 
de hersenen. 

C. HET VISVLEES : 

Vis is een voedsel voor de herse
nen en de zenuwen. Daaruit vo lg t 
dat het vlees vervangt b i j de voe-
d i m 03"" inteMsktuelen. Wi j moeten 
er aan toevoegen dat handarbeiders 
even als hoofdarbeiders, om te voor
zien in hun behoefte aan prot iden, 
evengoed vis als vlees mogen eten. 

De voedende waarde van de pro
t iden in het visvlees is reeds bewe
zen. 
Scheikundig gezien benadert de sa
menstel l ing der prot iden van vis 
sterk deze van vlees. 

Tegenovergesteld aan 'het zeer 
verspreid vooroordeel is de voeden
de waarde van vis niet geringer ran 
deze van vlees. Het belang van de 
voedende waarde van vis bestaat 
niet alleen in de waarde der prot i -
vi taminen en mineralen, 
den maar ook aan de hoeveelheden 

Zoals alle elementen die r i jk zijo 
aan prot iden bevat vis een belang
rijke hoeveelheid zwavel Deze hoe

veelheid bedraagt gemidde ld 200 
mg voor 100 gr zoals voor het vlees. 

Een port ie vis van 100 gr bevat 
ongeveer 1/5 van hetgeen een v o l -
viassen normaal, aktief persoon met 
evenwicht ige voeding nodig heeft. 

Chloor geha l te : 100 mg voor 100 
gr visvlees. 

Natr ium : 70 mg en kal ium 300 
mg is var iabel. De grootte van deze 
variat ie komt voor, niet al leen tus
sen de verschil lende vissoorten, 
maar ook in de soort zelf. vb . gehal
te chloor in spieren van makreel en 
plaat schommelt van 60 a 160 mg 
en van 90 tot 210 mg voor 100 gr. 

Van deze drie soorten is het dus 
vooral kal ium die geleverd word t . 

Magnesium : is tegenwoord ig in 
de spieren van de vissen in tamel i jk 
grote hoevee lhe id : 10 è 260 mg 
voor 100 gr of 30 gr gemiddeld. 

De dageli jkse behoefte van de 
volwassen bedraagt 300 mg — 100 
gr visvlees kan voor 1 0 % bi jdra
gen. 

IJzer: schommelt tussen 0,5 en 2 
mg voor 100 gr. 

De dageli jkse behoefte schommelt 
tussen 18 en 20 mg. 100 gr vis
vlees levert dus voor 5 è 6 % ijzer. 

De vissoorten die meest ijzer be
vatten zi jn : har ing, sardien, w i j t i ng , 
koolvis, makreel en ton i jn . 

Koper : 0,10 a 0,60 mg voor 100 
gr. 

De hoeveelheid koper die gele
verd word t door 100 gr visvlees 

voorziet dus in 10 è 15 % der be
hoeften. A lhoewel minder gekend 
bedraagt het zinkgehalte toch 0,7 a 
3 mg op 100 gr. De dageli jkse be
hoefte van de mens is 20 mg. 

lodium : is een der mineralen w e l 
ke in grote hoeveelheden door vis 
geleverd word t . Men heeft d ikwi j l j s 
vastgesteld dat goitre heel zelden 
voorkomt in landen waar men veel 
vis eet .Het iodiumgehalte schom
melt van 0,005 mg tot 0,50 mg. Dat 
varieert naargelang het visgebied, 
wan t het visvoedsel bestaaat uit 
p lankton. 

Gemiddeld levert 100 gr vis 0,17 
mg iod ium. 

Vis en vlees zi jn beide belang
ri jke bronnen aan zwavel , fosfoor, 
magnesium, koper en zink. Er be
staat onder hen nog zekere verschi l
len maar deze leveren aan vlees 
qean superiori tei t . 
Integendeel, voor w a t de minerale 
waarde betref t is v is op heel wat 
punten superieur. Ze zi jn echter ge
woon l i j k armer aan ijzer. 

D. PROTIDEN 

Vis is een der beste bronnen van 
stikstof. 

De samenstell ing der vissen kan 
echter verschil len vertonen. Deze 
schommelingen zi jn niet alleen af
hankel i jk van de verschil lende 
soorten, maar ook van andere fy 
siologische faktoren. 

De grootste verschil len v indt men 
bi j de vetten. Bij de makreelachti-
gen bevatten de rode gedeelten 
minder stikstof dan de wi t te . Er is 
slechts we in ig verschil tussen de 
voorste spieren en deze van de 
staart. Men heeft ook verschil len 
volgens het geslacht. 

Mannel i jke vissen bevatten minder 
stikstof dan de v rouwel i j ke . Dit is 
echter niet al t i jd juist. Bij sommige 
vissoorten is het prot idengehal te niet 
at i jd gedurende het ganse jaar zo 
hoog, maar we l gedurende sommi-
qe t i jdst ippen. Vb. de v rouwe l i j ke 
horsmakreels zijn in het begin van 
hun genitale cyclus ri jker aan p ro t i 
den dan de mannel i jke, maar armer 
aan prot iden na het kuitschieten. 

Deze verschil len die te w i j t en zi jn 
can 't geslacht zijn niet konstant en 
afhankel i jk van het seizoen. 

Deze zi jn van belang voor wa t de 
l ipiden be t re f t ; de prot iden echter 
kunnen ook beïnvloed worden . De 
verschil len die men aantreft onder 
de vissen hebben een vee lvu ld ige 
oorsprong, de geslachtsfaktor is er 
slechts één van. 

Andere zi jn : voed ing, tempera
tuur van het water, enz. . . Pelagische 
vissen voeden zich met p lankton, 
waarvan de overvloed en de samen
stel l ing zeer veranderl i jk is met de 
t i j d . BI] de sardien bv. 1 6 , 5 % pro
t iden in de lente en 20,5 % in de 
zomer. Daarentegen behoudt de w i t 
te vis, zoals de heek, zi jn stikstof-
hoeveeheid konstant gedurende het 
ganse jaar. Het verteerbare gedeelte 
van het visvlees is gewoonl i jk na 
het koken zachter dan vlees. 

Scheikundig gezien hebben vlees 
en vis een samenstelling die zeer 
benadelend is. Ze bevatten beide 'n 
aanzienli jke hoeveelheid van de on
misbare aminozuren. Voor w a t de 
andere zeeprodukten betreft kunnen 
we zeggen dat schelp- en weekd ie 
ren een uitstekend voedsel z i jn. De 
proteïnen die de oester bevat heb
ben een hogere biologische waarde 
dan deze van vis. 

(Vervolgt) 

SCHADE A A N DERDEN 
EIGEN SCHADE AAN 
ROMP EN MOTOR 
BRANDSCHADE 
OPSLEPING 
TOTAAL VERLIES 
EN VOOR BOUWRISICO'S 

HULP IN NOOD 
verzekert 

aan zeer goede v o o r w a a r d e n 

de v i s s e r s v a a r t u i g e n 

H. BAELSKAAI 2 7 , O O S T E N D E — Tel. 7 1 6 . 8 9 
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TE VOEREN LICHTEN AAN BOORD VAN 
VAN VISSERSVAARTUIGEN 

Zoals er reeds herhaalde malen werd lop geweren treden vanaf 1 sep
tember e.k. de nieuwe Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op 
zee in werking. 

Ten behoeve van reders en schippers laten wij hieronder nogmaals de 
tekst van art. 9 ,en een gedeelte van art. 15 (mistseinen) die speciaal 
betrekking hebben op vissersvaartuigen, volgen : 

REGEL 9 LICHTEN EN DAGMERKEN VOOR VISSERSVAARTUIGEN 

V o o R g E S e H g Ë . V E M V l & U l g l H T E K 

MEf irS£,>vM< V^H. 1 feEPT '66 6u VM 

T R / ^ V J U 
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S o o ^ o t T IK ZEE. UITSTA-^f 
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VlCH-'irSt^ Ul"rST-*sArST3 

JÜ 

lp 

43 
]6-2o IVOE.T 

7i£.LitH-reM OP WeRTict.LE.L'vN 
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M1MDE5 -DAn Ao voe.-r 

rp 

r h •RoHDScH T R o o P 

E Ü •R.or-tOfecH Vji-r 

V I ' J L I C M T E H O P EEr<. 

P L A A T i V.UILLF1C&URI1S. 

naar , ,Visser i jwereld" nr 6 

(a) Vissersvaartuigen, die niet bezig zijn met de ui toefening van de 
visserij, moeten lichten of f iguren voer vaartuigen van hun soort en leng
te tonen (vroeger tonnemaat) . 

(b ) Vaartu igen, bezig met de ui toefening van de vi'sserij, moeten zowel 
wanneer zij varende zi jn als wanneer zij ten anker l iggen, ui tslui tend de 
in deze regel voorgeschreven lichten en f iguren tonen. Deze lichten en 
f iguren moeten op een afstand van ten minste 2 zeemij len zichtbaar zi jn. 
(c) ( i ) Vaartuigen bezig mei de trei lv isseri j , waaronder word t verstaan 
het voortslepen van een trei l c f ander v istuig door het water moeten 
twee lichten voeren, hei ene loodrecht onder het andere, met niet minder 
dan 1,22 m (4 voet) en niet meer dan 3,65 m (12 voet) tussenruimte. 
Het bovenste van deze lichten moet groen en het onderste w i t z i jn en 
beide lichten moeten over de gehele horizon zichtbaar zi jn. Het onderste 
van deze twee lichten .moet gevoerd worden op een hoogte boven de 
zi j l ichten, d ie niet minder dan tweem-aal de afstand tussen de twee lood
recht onder elkaar geplaatste lichten is ; 

( I I) deze vaartuigen mogen bovendien een w i t licht voeren van gel i jke 
inrichting als het w i t l icht, voorgeschreven in regel 2 (a) ( i ) ; dit licht 
moet dan lager en achterl i jker wo rden gevoe id dan de over de gehele 
horizon zidhtbare groene en w i t te l ichten. 

(d ) Vaartuigen bezig met de ui toefening van de visserij, ui tgezonderd 
vaartuigen bezig met de trei lv isser i j , moeten de lichten voorgeschreven 
in (c) ( i ) van deze reg'el voeren, met dien verstande dat het bovenste 
van de twee loodrecht onder el'kaar geplaatste lichten rood moet zi jn. 
Deze vaartuigen mogen indien hun lengte kleiner is dan 12,20 m (40 
voet) het rood licht op een hoogte van niet minder dan 2,75 m (9 voet) 
boven het potdeksel en het w i t licht niet minder dan 0,92 m (3 vcet) 
onder het rode l'icht, voeren. 

(e) Vaartu igen bedoeld onder (c) en (d ) van deze regel moeten, w a n 
neer zij vaart door het water lopen, de zij l ichten of de lantaarns naar 
gelang van het geval voorgeschreven in regel 2 fa) ( i v ) en (v ) of re
gel 7 (a) ( i i ) of (d ) en het heklicht voorgeschreven in regel 10 vee
ren. Wanneer zij geen vaart door het wafer lopen, mogen zij noch de 
zijlichten tioch 'het heklicht Itonen. 
( f ) Vaartuigen bedoeld or»der (d ) van deze regel, waarvan het v is tu ig , 
horizontaal getekend, meer dan 153 m (500 voet) in zee uitstaat, moe
ten bovend'en een over het geheel de horizon zichtbaar w i t licht voeren 
in de r ichting van het uitstaande v is tu ig , op een horizontale afstand van 
niet minder dan 1,83 ,m (6 voet) en niet meer dan 6,10 m (20 voet) ver-
wijder 'd van de loodrecht onder elkaar geplaatste lichten. Dit w i t licht 
mag n'iet hoger zijn geplaatst dan het w i t licht voorgeschreven in (c) 
( i ) van deze regel en niet lager dan de zi j l ichten. 
(g) Behalve de l ichten, die z:ij ingevolge deze regel moeten voeren, 
mogen vaartuigen bezig met de ui toefening van de visser'ij, indien dit 
ncd ig is om de aandacht van een naderend vaartuig te t rekken, een 
sta'kellicht bezigen, dan we'f hUn zoeklichten laten schijnen in de richting 
van een gevaar dat een naderend vaartuig bedreigt, zonder daarvoor 
andeie vaartuigen te hinderen. WerkliCh+en mogen oo'k worden gebruikt , 
dodh daarbi j dienen de Vissers bedacht te z:ijn, dat bi jzonder heldere of 
onvoldoeinde afgesdhermde werk'l ichten de zichtbaaiheid en het ken
merkende karakter van de in deze regel voorgeschreven lichten ongun
stig kunnen beïnvloeden. 
('h) Overdag moeten vaartu igen, bezig met hot uitoefenen van de vis
seri j , d i t kenbaar maken door het tonen, daar waar deze het best kan 
worden gezien, van een zwarte f iguur , bestaande uit twee kegels, elke 
met een grondvlak van nier minder dan 0,61 (2 voet) middel l i jn , met 
de punten tegen elkaar, de ene loodrecht onder de andere. Deze vaar tu i 
gen mogen, indien hun lengte kleiner is dan 19,80 m (65 voet) deze 
zwarte f iguur vervangen door een mand Indien hun v is tu ig, horizontaal 
gerekend meer dan 153 m (500 voet) in zee uitstaat moeten vaartu igen, 
bezig met de ui toefening van de visseri j , bovendien, in de richting van 
het uitsta'ande Vistuig, een zjvarte kegel met de punt naar boven tonen. 

ARTIKEL 15 (MISTSEINEN) 

C. 8. Een vaar tu ig, bezig me1 de ui toefening van de visserij, moet wan 
neer het varende is of ten anker l igt, met tussenpozen van niet meer dan 
1 minuut , het sein voorgeschreven in (5) — d.i. dr ie opeenvolgende 
stoten, nl één lange stoot gevo lgd door twee kcrte stoten) van dit l id 
geven, enz .. 
In verband met de van krachtwording van het Internationaal Reglement 
— zoals gezegd vanaf 1 september a.s. — bericht het Hoofdwaterschout 
der Kust dat hef preciese t i jdst ip der inwerk ingtreding bepaald werd te 
12 uur 's middags lokale t i jd . 
Voor vol ledige tekst der n ieuwe reglementering, o f nadere in-lichtingen 
dienaangaande verwi jzen w i j de belangstel lenden naar de Zeevaartinspek-
t ie. 
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NEDERLAND 

Markt IJ muiden 
VAN DAG TOT DAG 

Donderdag voerden 25 schepen In 
IJmuiden 3067 kisten vis aan, waar
van 460 har ing, 130 radio, 300 w i j 
t i ng , 145 gul en kabel jauw, 170 
har ing, 250 kleine har ing, 155 ma
kreel, 2 tarbot, 300 schol, 165 varia, 
1000 roodbaars, 140 toters, 144 ton
nen met toters, 800 stuks kabel jauw 
en 5000 kg tong. 

Maatjesharing bracht op f 108-149 
per kantje, verse haring f 69-78 per 
kantje, steurharing f 71 per kantje. 

In Scheveningen was de aanvoer 
100 schelvis, 50 w i j t i ng , 370 toters, 
40 har ing, 900 kleine har ing, 15 
makreel, 20 gul en kabel jauw, 300 
schol, 5.000 kg tong. 

De aanvoer in IJmuiden was v r i j 
dag 1350 schelvis, 250 w i j t i ng , 200 
gul en kabel jauw, 120 har ing, 310 
kleine har ing, 300 toters, 440 kleine 
makreel, 250 schol, 10 tarbot, 75 va
ria, 200 stuks kabel jauw, 4500 kg 
tong. 

Maatjesharing f 148-114, vol le ha
ring 104-72 per kantje. 

In Scheveningen was de aanvoer 
500 schelvis, 175 w i j t i ng , 125 gul en 
kabel jauw, 335 toters, 180 verse ha
r ing, 200 kleine har ing, 250 makreel, 
550 stuks kabel jauw, 50 varia. 

De pri js van maatjesharing was f 
103-127 per kantje, vol le har ing f 
67-70 per kantje.. 

In Scheveningen was de aanvoer 
1000 kantjes har ing, 80 kantjes ma
kreel, 600 rederijba'kjes verse ha
r ing, 119 tonnen i jsharing 70 re
deri jbakjes r rakreel , 15 halkisten 

Groene haring 
gevaarloos 

Bij het instituut voor visseri j -
produkten TNO in IJmuiden ver
wacht men gunst ige resultaten van 
het onderzoek naar de mogelij 'k-
heid groene haring te vervaardigen, 
die zonder gevaar voor de gezond
heid kan worden gegeten. Een ver
antwoord procédé voor een ge
stroomli jnde produkt ie kan worden 
verwacht. Men besteedt bi j dit on
derzoek ruime aandacht aan de mo
de produkt ie. Dit betreft onder meer 
het mechanisch f i leren aan boord 
van de vangschepen. Daardoor zou 
men verder ook kunnen afzien van 
het kaken aan boord. 

Ook word t een studie gemaakt 
van het bewerken aan boord van 
bevroren har ing. Wein ig posit ieve 
resultaten zi jn tot nu toe bereikt 
met het doden van de har ingworm 
door bestralen. Maar het f i leren 
aan boord zorgt er voor dat prak
tisch alle har ingwormen zijn ver
w i jde rd omdat die normaal in de 
buikhol te voorkomen. 

makreel, 730 toters, 700 schelvis, 
200 gul en kabel jauw, 300 w i j t i ng , 
800 kg tong en tarbot, 80 kisten 
schol. 

De aanvoer van gezouten haring 
was 870 kantjes. Per kantje was de 
noter ing : maatjes jong klein f 70-
120, maatjes jong groot f 68-92. De 
aanvoer van gzouten makree l : 110 
kantjes. Per kantje we rd genoteerd 
f 33-35. 

Maandag zorgden in IJmuiden 58 
schepen voor 9290 kisten vis waar
van 163 tong en tarbot, 3 hei lbot, 
10 tongschar, 930 schol, 15 schar, 
1945 har ing, 505 makreel 2080 
schelvis, 1180 w i j t i ng , 2360 kabel
jauw en gu l , 10 leng, 35 haai, 5 
poon, 10 koolvis en 39 diversen. 

In Scheveningen was de aanvoer 
480 schelvis, 400 radio, 250 w i j t i ng , 
200 gul en kabel jauw, 600 har ing, 
1000 kleine har ing, 600 toters en 
100 makreel. 

Aanvoer van gezouten har ing 
2080 kantjes, per kantje was de no
tering voor maatjes jong klein 100-
135, maatjes jong groot 67-95, 
steurharing 68. De aanvoer van ge
zouten makreel was 50 kantjes. Per 
kantje werd genoteerd 33,90-34,70. 

Dinsdag voerden 32 schepen in 
IJmuiden 5420 kisten aan waarvan 
1020 schelvis, 480 w i j t i ng , 130 gul 
en kabel jauw, 580 torgu l len, 10 
koolvis, 650 haring 300 toters, 500 
kleine har ing, 580 makreel, 1150 
roodbaars, 220 schol, 10 tarbot, 210 
varia, 350 stuks kabel jauw en 4000 
kg tong. 

In Scheveningen was de aanvoer 
500 schelvis, 260 w i j t i ng , 180 gul en 
kabel jauw, 40 koolvis, 650 har ing, 
1150 kleine har ing, 500 toters, 240 
makreel, 20 sChoi, 150 varia, 300 
stuks kabel jauw, 350 kg tong en 
1100 kantjes maatjesharing. 

De aanvoer van gezouten haring 
was 2130 kantjes. Per kantje we rd 
genoteerd : maatjes jong k le in f 
80-130, jong groot f 65-95. De aan
voer van gezouten makreel was 110 
kantjes. Per kant je : f 32-34. 

Woensdag voerden 12 schepen in 
IJmuiden 5650 kisten vis aan waar
van 2720 schelvis, 300 w i j t i ng , 430 
radio, 130 gul en kabel jauw, 680 
koolvis, 820 har ing, 180 toters, 420 
kleine har ing, 80 makreel, 150 
schol en 110 varia. 

In Scheveningen kwamen 10 
schepen met een gemiddelde vangst 
van 150 kg tong en 20 kisten vis 
(gemidde ld 5 kisten schol en 15 
kisten ta rbot ) . 

Er waren 1000 kantjes gezouten 
har ing. De notering per kantje was 
maatjes jong en klein f 88-132, 
jong-groot f 68-89. 

B I N N E N L A N D 
DE SLIP VAN DE 

SCHEEPSWERF 
V.O.S. WORDT 

OPENBAAR 
VERKOCHT 

In de loop van de maand okto
ber wordt de slipway van de in fa
ling verklaarde scheepsbouwwerf 
V.O.S. openbaar verkocht. 

Vorige week zagen we echter de
zelfde heerschappen van cie in fa
ling verklaarde werf er op onder
houdswerken uitvoeren. 

Naar we vernemen zou er een 
aanbesteding plaats gegrepen heb
ben voor onderhoudswerken en zou 
slechts één firma zich aangeboden 
hebben, nl. de nieuwe firma, maar 
zijnde de oude beheerders van 
V.O.S. en S.E.G.E. 

Het is onbegrijpelijk dat de 
Natie Mij voor Krediet aan de Nij
verheid deze onderhoudswerken 
heeft moeten toevertrouwen aan de-
zelfcie heren welke in drie jaar tijd 
een faiilisement van meer dan 30 
miljoen veroorzaakten. Anderzijds 
ware het te wensen rlat de N.M.K.N, 
hierop k'.ntrole uitoefent omdat het 
hier gaat over de gelden van Jan en 
alleman. 

Zoals men weet > oort, volgens de 
curatoren van de N.V. S.E G.E., de 

slip n i ' t toe aan de scheepswerf 
V.O.S. maar aan S.E.G.E. die er het 
geld (? ) ingestoken heeft. 

Er is daaromtrent een betwisting 
met de curatoren van V.O.S. die 
slechts voor een vierde daarin be
langen hebben. 

Is het misschien de bedoeling de
ze slip te verkopen aan dezelfde 
personen maar onder een andere 
rechtivorm ? 

En is dit alles toegelaten op het 
ogenblik dat zoveel slachtoffers ge
maakt werden ? 

Waar halen sommigen het geld 
om oi.der een andere vorm veel ma 
teriaal van SEGE en V.O.S. in de 
veiling aan goedkope prijzen op te 
koper ? 

Zij hadden 
pech ... 
VISSERS GEWOND 

Matroos Germain Ackx werd aan 
boord van de Z.733 bi j het breken 
van een vistakei door een staal
draad aan zijn linker arm gekwetst. 

Bij de werkzaamheden aan boord 
van de Z.562 viel een zware engel
se sleutel op de l inkervoet van mo
torist Moens A imé die zware kneu
zingen opl iep. 

Nederlandse kustvaarder gezonken 
ter hoogte van Zeebrugge 

TWAALFKOPPIGE BEMANNING GERED 
DOOR ZEEBRUGSE TREILER 

In de nacht van dinsdae op 
woensdag is het kustvaartuig 
«Neut ron» uit Groninger op on
geveer 4 mijl ten noordwesten 
van Zeebrugge op een wrak gelo
pen en amper 10 mmuten later in 
de golven verdwenen De twaalf
koppige bemanning ken voor het 
vergaan overstappen aan boord 
van een pneumatische reddings
vlot, om korte tijd nadien opge
pikt te worden dooi de Zeebrugse 
visserseenheid Z 555 « Valentino » 
en veilig aan land gezet worden m 
voornoemde haven 

UIT KOERS GESLAGEN 
DOOR STROMING 

De «Neutron » was op weg van 
Antwerpen naai Londen met een 
lading van 600 ton vezelplaten 
aan boord Tijdene d^ overtocht 
ter hoogte \/an Zeebrugge, heerste 
evenwel een dermate sterke stro
ming dat de Nederlandse eerheid 
uit de koer? werd geslager en 
enkele ogenblikken latei terecht 
kwam op het wrak « Nippon» 
Hierdoor ontstond zwaiP lekkage 
en bleek het vaartuig spoedig een 
verloren zaak 

Kapitem Breidei, van de «Neu
tron » zond onmiddellijk via Oost
ende Radio noodseinen uit, terwijl 

tevens vuurpijlen werden afge
schoten. 

Deze noodseinen werden opge 
merkt aan boord van de in de na
bijheid vertoevende Zeebrugse 
trailer Z 555 « Valentino» van 
reder Albert Moens Aanstonds 
werd koers gezet naa dt plaats 
des onheils alwaai men de onder 
tussen in een reddingsvlo' overge
stapt bemanning aan boord kon 
aemen 

Onmiddellijk na de aankomst 
werd de bemanning overgebracht 
naar het Watersfhuutsambt te 
Zeebrugge voor een eerste «er 
hoor 

Van net gezonken vaartuig kon 
niets gered worden — PH 
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Brief uit Yerseke 
Nr 1041 Yerseke 31-7-1975 

In ons vor ig brief je gaven we het 
voornemen te kennen enige aan
dacht en woorden te besteden aan 
de bezwaren en gebreken die wor 
den gezegd van de pas geopende 
n ieuwe haven Een man ui t de prak 
t i jk noemde ons de volgende Het 
pad dat langs de binnenkant van d^ 
lange noorderdam loopt is te smal 
en alleen te voet (of per fiets ' ' ) te 
bereiken Bij we in ig meer dan ge 
woon hoogwater kunnen de schepen 
niet meor worden verlaten of De 
zocht De toegangbrugjes zi jn dus te 
laag Het afweren der schepen moet 
op een zeer onpraktische wi jze wor 
den gedaan Bij stevige dwarswind 
worden de schepen te ver van de 
loopplank of loopbrug weggedruk t 
Dan zou de haveningang te nauw 
zijn voor de zoveel groter gewor 
den schepen Dat geen gelegenheid 
we rd gegeven aan de schippers tot 
het doen van aanbevelingen door 
prakti jkmensen zoals dat we l ge 

beurde bij de aanleg van de (r i jks) 
havens te Colijnsplaats en te Brui 
nisse Punt een dus het pad dat 
naar de schepen leidt is te smal 
Vooral dat met met een auto tot 
voor de schepen kan worden gere 
den acht men een ernstige fou t die 
veel moei l i jkheden zal geven bij de 
bevoorrading der schepen het van 
boord halen en brengen van allerlei 
zwaar vismateriaal zoals de zo zwa 
re korren van tegenwoordig en vaak 
eveneens zware motor of vislier 
onderdelen Dat bedoeld pad wer 
keli jk smal is en niet kan noch mag 
worden bereden met auto s bl i jkt 
overduidel i jk uit hetgeen w e lezen 
m ons plaatseli jk b lad van deze 
week We lezen daar < Met stom 
heid geslagen stonden (vor ige) 
zondagnamiddag een aantal wande 
laars te k i jken hoe een auto van bui 
tenlandse herkomst het voetpad 
langs de di jk aan de n ieuwe haven 
aan het proberen was De man had 
pech want ook de pol i t ie zag nem 
proberen Men maakte hem erop at 

tent dat er in de eerste plaats een 
bordje staat met het opschrif t «voet 
pad en dat men verder we l slecnt 
van gezicht moet zi jn om met te 
zien dat men hier niet met een auto 
kan r i jden Een bekeur ing bleef aan 
ook met uit Dus men mag noch 
kan anders dan te voet (dus ook 
niet per f i e t s ' ) de schepen bezoe 
ken Was het nu enkel maar om bi j 
de schepen te komen dan was het 
(hoeV;/el reeds meer dan erg gezien 
de lengte van de havendi jk) noch 
daar aan toe Maar hoe moet zwaar 
materiaal van en aan boord komen"? 
Onze zegsman een jonge schipper 
zei het misschien wat kras Als je 
zo n zware kor van tegenwoord ig 
van de verste ligplaatsen moet dra 
gen tot daar waar we l een vracht 
auto kan komen heb je zeker al 
een paar breuken opgelopen En 
hoe op een enigszins redel jke ma 
nier aan boord te geraken met 125 
tot 150 meter staaldraad van t i j d tot 
t i jd nodig voor een der korren waar 
mee toch zeker we l het grootste 
deel der mosselschepen is uitgerukt"? 
Hoe moet het met zware vislier of 
motor onderdelen ' Een troost al is 
ze schraal en ver van toereikend s 
mogel i jk we l de vor ige week in 
ons plaatseli jk b lad te 'ezen stond 

N B — De prijzen m vetjes ge 
drukt zijn opgegeven per 50 Kg 

Tongen, grote — Sole, grosse 
3/4 tongen — 3/4 sole 
Bloktongen — So'e moyenne 
Voor kleine — Petite 
Kleine — Toute petite 
Tarbot, groot — Tuibot gros 
Middel — Moyenne 
Kleine — Petite 
Griet — Barbue 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Schol — Phe 
Grote lek — Grosse 
Kleine lek — Petite 
lek 3e slag — 3e sorte 
Platjes -— Toute petite 
Schelvis grote — Aiglefm gros 
Middel — Moyen 
Kleine — Petit 
Heek, grote ^ Merlu gros 
Middel — Moyen 
K'eine — Petit 
Rog — Raie 
Rode poon — Perion 
Grauwe poon — Grondin 
Kabeljauw — Cabillaud 
Gullen — Petit cabilllaud 
Hozemondhamme — Baudroie 
Wijtmg — Merlan 
Schar — Limande 
Steefischol — Sole limande 
Zeehaai — AiguiUat 
Hondshaai — Bousette 
Arend (Pieterman) — Gr vive 
Makreel — Maquereau 
Horsmakreel — Saurel 
Rode knorhaan 
Keilrog — Raie radiee 
Zeekreelt — Langoustine 
Schaat — Flotte 
Zeebaars (klipv ) — Aigle de Nor 
Lom ^ Brosme 
Kongeraal — Congre 
Leng — Lingue 
Schartong — Cardine 
Volle haring — Hareng 
IJle haring — Hareng guai 
Harttigshaai — Latour 
Steenholk — Tacaud 
Heilbot — Fletan 
Koolvis — Colin 
Steur — Esturgeon 
Zeewolf — Loup de Mer 
Pollak — Lieu Jaune 
Zonnevis — St Pierre 
Koningsvis 
Zonnevis — St-Pierre 
Bot 
Mol 
Zalm 

29-7-1965 

6 73- 6 45 
6 84 6 46 
8 15- 7 10 
9 25 8 20 
5 18 4 42 
4 80- 4 10 

30-7-1965 

7 — 6 58 
8 45 6 75 
8 45- 8 10 
9 20- 8 84 
5 61- 5 10 
4 80- 4 10 

2-8-1965 

7 81 7 33 
7 31- 6 90 
8 75 8 25 
9 72 8 98 
6 25- 5 09 
5 60- 4 60 

3-8-

7 88-
6 63 
9 02 
10 — 
4 80 
5 50-

1965 

7 76 
7 31 
8 46 
8 40 
4 15 
5 20 

5 8-1! 

8 18-
8 55 
9 33-
10 15 
4 10 
6 — 

)65 

7 80 
7 98 
9 11 
9 15 
3 80 
5 70 

2 0 0 — 1 5 6 — 1 9 6 — 1 5 2 -

134 — 1 1 2 — 

68 — 6 6 — 
63 — 6 6 — 
82 — 7 2 — 
7 0 — 6 1 — 
61 — 46 — 
61 — 5 5 — 
44 — 3 7 — 
38 — 1 0 — 

7 1 — 6 5 -
7 1 — 6 5 -
84 — 7 2 -
60 — 6 1 -
57 — 4 6 -
55 — 4 6 -
42 — 3 4 -
23 — 1 0 -

75 — 7 4 -
75 — 6 7 -
72 — 5 9 -
76 — 43 -

43 — 3 6 -
2 8 — 1 0 -

48 — 3 2 — 

48 — 35 — 
43 — 1 3 — 
122 — 
34 — 1 5 — 
36 — 3 3 — 
92—86 — 

31 —19 — 

16 — 
52 — 3 4 — 
53 — 1 8 — 
120 — 
19 — 1 5 — 
52 — 4 6 — 
114 — 9 4 — 

29 — 1 2 — 

30 — 
18 — 

120 — 3 5 
56—15 

24—10 
42 — 33 
102—80 

41—25 

23 — 1 6 — 
1 8 — 1 6 — 

20 — 1 8 — 

39 — 2 7 — 

20 — 1 2 — 

4 — 3 70 
3 3 — 1 9 — 

81 — 4 0 — 

52 — 1 3 — 

21 — 1 6 — 

3 80- 2 20 
71 — 2 0 — 

38 — 

50 — 1 3 — 

23 — 1 7 — 

5 20 3 09 
3 8 — 1 5 — 

228 — 1 6 0 -

7 6 — 7 1 -
7 6 — 7 1 — 
76 — 6 5 — 
62 — 52 — 
63 — 4 8 — 

43 — 
28 — 10 — 

74 — 38 -
47 — 1 6 -

21 — 1 5 -
46 — 4 1 -
88 — 

35 — 2 2 -

2 6 — 1 5 — 

36 — 2 7 — 

28 — 26 — 

o 10- 2 10 
39 — 2 0 — 

72 — 6 2 — 
80 — 6 1 — 
68 — 6 0 — 
68 — 6 0 — 
67 — 5 2 — 
54 — 3 7 — 
37 — 2 3 — 
19 — 1 0 — 

31 — 2 6 — 

79 — 5 4 — 
60 — 2 7 — 

20 — 1 5 — 

45 — 2 8 — 

48 — 4 2 — 

36 — 1 3 — 

2 6 — 1 6 — 

5 1 0 4 90 
57 — 1 5 — 

1150 6 60 

Vanaf heden is ons bedr i j f m 
scheepsbehoeften enz overge 
plaatst naar het wmkelsdhip «De 
Nieuwe Haven » firca M van Poelje 
en zoon > Duidel i j jk b l i j f t evenwel 
dat de te nauwe toegangsweg tot 
de schepen een moei l i jke zeer 
moei l i jke situatie brengt die toch zo 
gemakkel i jk te voorkomen zou zi jn 
geweest Punt twee Dat b i j iets 
meer dan gewoon hoogwater de 
schepen met of uiterst moei l i jk zi jn 
te bereiken en te verlaten moet 
hieraan l iggen dat bi j de hoogte van 
de loopbrug is uitgegaan van de 
vaste waterhoogte die straks als de 
Ooster^chelde is afgesloten zal wor 
den aangehouden We schri j jven 
straks maar het word t (zelfs als er 
mets tegengaat) volgens de reke 
ning van de Delta dienst toch al t i jd 
nog 1978 eer het zo ver is Dertien 
jaar is toch te lang om van straks te 
spreken Volgende week gaan we 
verdsr We wi l len nu nog even la 
ten weten dat Brumisse vor ige week 
zaterdag en Zienkzee deze week 
donderdag de mosselfeesten hiel 
den Bruimsse trof het zaterdag be 
ter met het weer dan Zienkzee 
donderdag Daar moest wegens 
stormweer heel wat van hetgeen zou 
vertcx>nd worden nagelaten o f in 
andere vormen of op een andere 
plaats worden gespeeld Toch slaag 
den (volgens de krant) beide fees 
ten best Mogel i jk komen we op 
gehouden redevoeringen volgende 
week terug 

Visserijdagen 1965 

te Breskens 

Van 14 tot 16 augustus a s zal 
Breskens opn ieuw het mikpunt zijn 
van een grote toeristische belang 
stell ing ter gelegenheid van de 
jaarli jkse visseri jdagen we lke al 
daar gehouden werden 

Zoals dit ieder jaar het geval is 
zullen ook dit jaar deze dagen ge
kenmerkt worden door allerlei 
feestel i jkheden manifestaties op 
sportgebied wedstr i jd met snelbo
ten en waterskieen havenzwem-
wedstn jden wielerkoers enz 

De vele bezoekers zul len ook in 
de gelegenheid gesteld worden om 
rondvaarten te maken aan boord 
van vissersvaartuigen terwi j l de 
e<spositie eveneens een grote be
langstel l ing zal kennen 

A| met al beloven de Visserijda 
gen van Breskens opn ieuw een 
hoogtepunt te worden — B 

PUBLICITEIT 

IN 

HET 

VISSERIJBLAD 

DOET 

UW 

ZAKENGIJFER 

STIJGEN 

— 16 — 



Reders en Vishandelaars 

H E T B E S T E 

IJS 
WORDT GELEVERD DOOR 

Froid 
industriel 

Telefoon : 717.91 
(J180V) 

LEON VAN EESSEL 
Makelaar in alle verzekeringen en herverzekeringen 

Oudaan 26 
ANTWERPEN : 

Tel. 32.38.55 (8 lijnen) 
Telex : 

Leoneessel Antwerpen 277 
• 

BRUSSEL : 
Keizerinlaan 66 

Tel. 12.21.30 — 12.11.37 
• 

LUIK ! 
Boulevard 

de la Sauvenière 24 
Tel. 23.33.93 - 23.16.01 

• 
HAMBURG : 

Leon Van Eessel & Co 
Dammtorstrasse 31 

Tel. : 34.27.00 - 34.27.18 
Telex 021 - 4236 

Leoneessel, Hamburg 

Korrespondenten in : 
Londen, Parijs, New-York, Rotterdam 

(1B5) 
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DEUTZ 

VALCKE GEBROEDERS N.V. OOSTENDE 
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